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Aanleiding voor het protocol najaarskinderen is duidelijkheid te geven omtrent het 

onderwijs aan de ‘najaarskinderen’. Hiermee worden de kleuters bedoeld die 

geboren zijn in oktober, november en december.  

 

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: 

- het percentage leerlingen dat ouder is dan 12 op 1 oktober is te hoog als dit 

boven de 5%  uitkomt. 

- het percentage kleutergroepverlengers is te hoog als dit boven de 12 % 

uitkomt. 

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

leerlingen in leerjaar 3 t/m 8. 

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

leerjaar 1 naar en leerjaar 2 naar 3. 

 

Montessorischool Soest werkt met heterogene kleutergroepen (combi 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 cognitieve ontwikkeling van 

de kinderen gevolgd, waarvoor genormeerde toetsen gebruikt worden. Op 

Montessorischool Soest worden hiervoor naast de toetsen van CITO (taal voor 

kleuters en rekenen voor kleuters) gebruikt gemaakt van ZIEN, kleutermijlpalen en 

lees- en schrijfrijpheid (eventueel toetsen protocol leesproblemen & dyslexie en UGT-

R). Hiermee krijgen we een goed beeld van de ontwikkeling van het kind. Als er 

besloten wordt tot kleutergroep verlenging dan moet uit de signalering duidelijk 

blijken dat kinderen de doelen niet gehaald hebben. Voor deze kinderen moet een 

handelingsplan worden opgesteld, waarbij duidelijk aangegeven wordt aan welke 

ontwikkelingsgebieden gewerkt wordt in het verlengde kleuterjaar. Hierbij moet 

worden opgemerkt dat kleuters zich sprongsgewijs ontwikkelen en het vooraf lastig in 

te schatten is wanneer ze iets wel kunnen wat ze nu nog niet beheersten.  

 

Ouders worden betrokken bij de beslissing, hiervoor is het stappenplan 

najaarskinderen opgesteld. De school (IB/OB coördinator) nodigt ouders van 

najaarskinderen in januari uit om dit protocol toe te lichten. De leerkracht neemt 

samen met de Intern Begeleider de beslissing of een kind wel of niet doorgaat naar 

de volgende groep. Ouders ondertekenen jaarlijks de brief najaarskinderen. Zijn 

ouders het niet eens met de beslissing, dan wordt de reden duidelijk vermeld op de 

brief. 
 


