
Overgang naar groep 3  

 

 
 
De aanleiding van het document ‘Overgang naar groep 3’ is duidelijkheid te geven 

over de beslisaspecten voor de overgang van groep 2 naar groep 3. Soms kan het zijn 

dat de leerkrachten of ouders twijfelen of het goed is een kind wel of niet door te laten 

gaan. Succes in groep 3 is een goede voorspeller voor het verdere schoolverloop. 

Daarom is het belangrijk je bij twijfel niet alleen door gevoel te laten leiden maar dit te 

onderbouwen met goede argumenten. De beslispunten kunnen hierbij helpen om 

samen met ouders hierover in gesprek te gaan. 

 

De wet op primair onderwijs (WPO art. 8 lid 1 en 7 sub a) geeft aan dat het onderwijs zo 

ingericht moet worden dat alle leerlingen een ononderbroken ontwikkeling kunnen 

doormaken. Hierbij moet het onderwijsaanbod afgestemd worden op de ontwikkeling 

van de leerling. In beginsel doorlopen de leerlingen binnen acht jaar hun basisschool 

periode.  

 

Bij de beoordeling van basisscholen hanteert de inspectie (analyse, waardering en 

opbrengsten PO) de volgende risicosignalen: 

- De school moet beleid hebben opgesteld ten aanzien van de doorstroming van 

leerlingen in leerjaar 3 t/m 8. Het gemiddelde aantal leerlingen wat in twee 

achtereenvolgende jaren blijft zitten mag niet hoger zijn dan 3% tenzij dat vanuit 

goed beleid onderbouwd wordt (d.m.v. handelingsplannen). 

- Het percentage kleutergroepverlengers is te hoog als dit boven de 12 % uitkomt. 

De school moet beleid hebben opgesteld ten aanzien van de overgang van 

leerjaar 1 naar 2 en leerjaar 2 naar 3. 

 

Vanuit het schoolconcept werkt de Montessorischool Soest met heterogene 

kleutergroepen (combinatiegroep 0/1/2). Leerlingen die voor 1 januari jarig zijn starten in 

groep 1 en stromen in principe door naar groep 2 en het jaar daarop naar groep 3. De 

ontwikkeling van het kind is hierbij bepalend en niet de kalenderleeftijd. Hierbij wordt de 

sociaal-emotionele en de cognitieve ontwikkeling van de kinderen nauwlettend 

gevolgd. Op de Montessorischool Soest wordt hiervoor gebruik gemaakt van de 

observatie instrumenten ZIEN!, de Kleutermijlpalen, ontwikkeling van de lees- en 

schrijfrijpheid en de niet-methode gebonden toetsen van CITO (taal voor kleuters en 

rekenen & wiskunde voor kleuters M2).  

Het protocol leesproblemen & dyslexie wordt gebruikt als risicosignalering voor het 

technisch leesonderwijs. Als er besloten wordt tot kleutergroep verlenging dan moet uit 

de signalering en de toetsen duidelijk blijken dat leerlingen de doelen niet behaald 

hebben. Voor deze leerlingen wordt een handelingsplan opgesteld, waarbij duidelijk 

aangegeven wordt aan welke ontwikkelingsgebieden (nog) gewerkt wordt in het 

verlengde kleuterjaar. Hierbij moet worden opgemerkt dat uit onderzoek (Roeleveld & 

van der Veen, 2008) blijkt dat het effect van zittenblijven in groep 2 een matig effect 

heeft op de verdere schoolontwikkeling.  

 

Ouders worden betrokken bij de besluitneming, hiervoor zijn de beslisaspecten bij 

overgang van groep 2 naar 3 opgesteld. De leerkracht neemt samen met de Intern 

Begeleider uiterlijk eind mei de beslissing of een kind wel of niet doorgaat naar de 

volgende groep. Het ingevulde formulier wordt opgeslagen en als bestand in ParnasSys 

opgeslagen bij de betreffende leerling. Ouders ondertekenen het formulier, dat gaat in 

het dossier. 

 


