
 

 

Protocol   Overgang groep 2 naar groep 3                                                   

 
 
 
Algemeen.  
In principe stromen alle groep 2 kinderen door naar groep 3. Er is echter een groep kinderen, 
de zgn. herfstkinderen, de kinderen die tussen 1 oktober en 1 januari geboren zijn, die soms 
grote moeilijkheden in groep 3 ondervinden met het leren omdat ze waarschijnlijk een te 
korte periode in groep 1 en 2 hebben gezeten. Om de ontwikkeling en vaardigheden van 
deze  kinderen goed in beeld te krijgen hebben we dit protocol ontwikkeld. Ook de 
procedure rond deze kinderen is hier terug te vinden. 
Kinderen geboren na  1 januari zijn in principe geen bespreekgeval maar stromen door naar 
groep 3.  
De kinderen geboren tussen oktober en januari die uiteindelijk toch nog een jaar langer bij 
de kleuters blijven doubleren niet, maar hebben een “natuurlijke verlenging”.   
De kinderen die in augustus of september geboren zijn, of na 1 januari en nog een jaar bij de 
kleuters blijven, doubleren officieel wel. 
De inspectie spreekt van kleuterverlenging indien een leerling op de teldatum van 1 oktober 
in groep 3,  7 jaar of ouder is en groep 3 voor de eerste keer doet. Bij de berekening van het 
percentage kleuterverlenging laat de inspectie zittenblijvers in groep 3 buiten beschouwing. 
 
Welke informatie gebruiken we om een zo’n goed mogelijk beeld van een kind te krijgen en 
een goede en verantwoorde beslissing voor groep 3 te nemen: 
 
1.De ouders  
De ouders worden zo vroeg mogelijk in het proces rond de besluitvorming voor groep 3  
betrokken. Zodra er enige twijfel rond het doorstromen naar groep 3 ontstaat, worden de 
ouders daarvan op de hoogte gesteld (portfolio 4.9). Op zijn laatst in de maand januari 
voordat de leerling naar groep 3 zou gaan. 
Een volgend gesprek volgt na de afname van de Citotoetsen (februari – maart).  
Eind mei, begin juni wordt samen met de ouders een beslissing over groep 3 genomen. 
Tussen maart en mei is het wenselijk nog 1 of twee gesprekken te plannen. Eén van de 
gesprekken kan met het portfoliogesprek gecombineerd worden. 
 
2.  OVM  
in het bijzonder de lijnen : 
. 1.2 zelfstandigheid, autonomie 
. 2.1 spelontwikkeling 
. 2.4 motivatie 
. 2.5 taakgericht gedrag 
. 4.1 auditieve waarneming 
. 4.2 visuele waarneming 
. 5.3 Taalinhoud ( woordenschat, semantiek, taalbegrip) 



. 5.4 Taalgebruik 

. 7.1 Ontluikende geletterdheid, lezen 

. 8.1 Tellen en ordenen 

. 8.2 Bewerkingen van basisvaardigheden 
 

Op deze lijnen vinden we een vaardigheid van minimaal 95 (ON) voldoende. 
Het profiel moet gelijkmatig van opbouw zijn en mag geen uitschieters  bevatten. 
De kinderen die doorgaan naar groep 3 zitten in mei groep 2, op alle                  
ontwikkelingslijnen van OVM, minimaal op  punt: 5.3 
Uitzondering hierop zijn de lijnen: 
4.1  Auditieve waarneming;   
2.1  Spelontwikkeling;  
4.2   Visuele waarneming; 
5.4  Taalgebruik; 
8.2   Tellen en ordenen. 
 
Op deze lijnen moeten de kinderen op minimaal 5.6 zitten. 
Deze punten, 5.3 en 5.6,  geven de tussendoelen aan, waaraan kinderen moeten 
voldoen wanneer ze naar groep 3 over kunnen gaan.  
Als kinderen dit minimale niveau behaald hebben dan voldoen ze aan de tussendoelen van 
SLO januari groep 2. Deze moeten ze beheersen voor de overgang naar groep 3. 

 
3.Cito  Taal voor kleuters en Cito Rekenen voor kleuters M2 
Op beide toetsen willen we een niveau van I, II of III zien. 
Als beide instrumenten een negatief beeld laten zien pleit dit voor  een doublure in groep  2. 
Wanneer een kind op één of twee van de M2 toetsen een niveau van IV of V haalt wordt ook 
de E2 toets afgenomen.   
Om de leesvoorwaarden nog beter in beeld te krijgen kan aanvullend de Struiksma toets 
afgenomen worden.  
 
4.Beheersingslijsten SLO 
Mei  groep 2 kan de Beheersingslijst Januari (tussendoelen van SLO) gebruikt worden om te 
kijken of alle  voorwaarden voor groep drie beheerst zijn.  
 
5.De Dyslexie Screening 
Deze wordt in februari groep 2 individueel afgenomen. 

 
6.Overig                    
. speelt het kind met jongere of oudere kinderen 
. heeft het belangstelling voor letters en cijfers. 
. schrijft het al zijn eigen naam 
. kan het zelfstandig moeilijke werkjes maken . heeft het kind een goede werkhouding. 
. kan het kind meervoudige instructies opvolgen 
. heeft het kind zijn taakjes binnen de werkles af. 
. heeft het kind een gelijkmatig emotioneel profiel 
. wat zijn de onderwijsbehoeften van het kind. 
 



Beslissingsmoment 
Eind mei, begin juni geeft de school een advies aan de ouders. Samen met de ouders wordt 
er dan een beslissing over de overgang genomen. 
Uiteindelijk is het advies van de leerkracht/ de school, in het belang van het kind, bindend. 

 
Groep 1 
De herfstkinderen van groep 1 zouden minimaal op het niveau van 4.9 moeten zitten. 
Aan het eind van groep 1 ( juni) kijk je bij de jongste kinderen in hoeverre ze al bij 
bovengenoemde lijnen op 4.9 functioneren. Zitten de kinderen nog niet op dit niveau dan is 
dit een indicatie voor de beslissing voor een mogelijke natuurlijke verlenging.        
 
 
 
 
 

 
 


