Wel of niet overgaan naar een andere groep
Er zijn geen wettelijke regels of richtlijnen voor het wel of niet laten overgaan van een leerling
naar een volgende groep. Als ouder kunt u wel uw wensen kenbaar maken, maar de school
neemt uiteindelijk de beslissing. De school heeft hierin haar eigen ver antwoordelijkheid.
Als u het niet eens bent met de beslissing om uw kind wel of niet over te laten gaan, kunt u
volgens de klachtenprocedure van de school bezwaar maken.
De school moet zorgen voor een ononderbroken ontwikkeling van uw kind en rekening ho uden
met de voortgang van uw kind.
Als er duidelijk sprake is van een ontwikkelingsvoorsprong, doordat het kind duidelijk aangeeft
dat het lesprogramma niet aansluit bij zijn interesses en ontwikkeling kan, in een incidenteel
geval, een klas overslaan een goede optie zijn. Versnellen betekent in de regel wel dat het kind
jong in het voortgezet onderwijs terecht zal komen.
De keuze voor versnellen wordt hier en nu gemaakt en heeft consequenties voor de toekomst.
Versnellen alleen is geen optie, er moet ook sprake zijn van verrijken en verdiepen vanwege de
mogelijkheid dat na een half jaar (of eerder) de leerling aan de volgende versnelling toe is.
Het komt dus incidenteel voor dat kinderen een klas overslaan, wij doen dat echter niet zomaar.
Doubleren.

Ingeval van ‘zittenblijven’ wordt dit alleen gedaan als de leerresultaten en ontwikkeling
opvallend achterblijven. Hierbij spelen niet alleen de toets scores een rol, ook andere zaken
zoals: Is het kind faalangstig, heeft het weinig zelfvertrouwen, is het nog erg jong, speels of
vaak ziek? Om een goede beslissing te kunnen nemen, wordt ten alle tijden met u als
ouders/verzorgers overlegd.
Hoewel objectieve criteria voor het wel of niet overgaan naar een andere groep moeilijk te
geven zijn, volgt hieronder hoe wij bij ons op school in dit kader handelen.
Het kind blijft dan in dezelfde jaargroep. Er moet dan wel reden zijn om aan te nemen,
dat het kind in dat schooljaar de ontstane achterstand inloopt.
Doubleren in de bovenbouw moet duidelijk toegevoegde waarde hebben en is
afhankelijk van
individuele omstandigheden. Doubleren houdt niet automatisch in dat een kind de hele
leerstof weer moet overdoen. Er wordt zorgvuldig besproken waar deze leerling
behoefte aan heeft en er wordt een plan van aanpak opgesteld .
De eindverantwoording ligt bij de directie van de school, die in overleg met de
leerkracht en de IB-er, de uiteindelijke beslissing neemt. De directie bepaalt de
groepsindeling en de plaatsing van leerlingen.

