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Protocol Herfstkinderen (oktober, november en december kinderen)  
 
Het wettelijk kader: 
De wet op het primair onderwijs (WPO) schrijft voor dat een kind recht heeft op een ononderbroken 
ontwikkeling en dat de basisschool doorlopen moet kunnen worden binnen 8 jaar. (WPO art. 8 lid 7 
sub b) 
 
Bij ons op school is sinds schooljaar 2010-2011 het volgende vastgesteld: 

  Kinderen, die geboren zijn vóór 1 oktober, komen in groep 1.  
  Kinderen, die geboren zijn na 30 september, worden beschouwd als een groep 0 leerling.  
 

Kinderen, die geboren zijn in oktober, november en december, worden vanaf het moment van 
instroom extra geobserveerd. Met behulp van deze observatiemomenten wordt bepaald of het kind 
door kan naar de volgende groep. Deze doorstroming wordt altijd vanuit de ontwikkeling van het kind 
bekeken.  
 
Stappenplan, observatie van de oktober/november/december kinderen: 

  Kinderen die in oktober, november of december op school komen hebben keuzevrijheid in 
groep 0 of groep 1 activiteiten. 

  Observaties van leerkracht van de ontwikkeling van deze kinderen. 
  6-8 weken gesprek met ouders. Dit wordt vastgelegd in gespreksformulier. 
  Aan de hand van de leerlijnen volgens het leerlingvolgsysteem DORR (Dagelijks Observeren 

Registreren Rapporteren) wordt de ontwikkeling van deze kinderen gevolgd en wordt het 
niveau bepaald. 

  Eind januari kan, indien nodig, bij deze groep kinderen de Cito-toetsen Rekenen en Taal voor 
kleuters afgenomen. 

  In maart volgt het eerste gesprek met leerkracht en IB’er. De voortgang wordt besproken en 
vervolgens wordt bepaald of het kind gaat deelnemen aan de activiteiten van groep 0 of de 
groep 1. Mocht er sprake zijn van doorstroom naar groep 1 dan wordt er een gesprek met 
ouders gepland. 

  In mei worden bij de groep 1 leerlingen de Cito-toetsen Rekenen en Taal voor kleuters 
afgenomen. 

Vanaf het moment dat de kinderen doorstromen naar groep 1 wordt de ontwikkeling van deze 
kinderen nauwlettend in de gaten houden. 

 
Aandachtspunten: 

  Indien nodig, worden de activiteiten afgestemd op de individuele behoeftes van het kind. 
  De verdeling van de oktober/november/december kinderen moet gelijkmatig over de 

verschillende kleutergroepen gebeuren.  
  De kinderen die doorstromen naar groep 1 worden m.b.v. HGW formulier bij de interne 

begeleiding aangemeld. 
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