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Woord vooraf: uitgangspunten doubleren of versnellen
In de wet op het onderwijstoezicht wordt gesteld dat het onderwijs afgestemd moet worden
op de voortgang in de ontwikkeling van het kind. Bij zorgleerlingen, dus kinderen waarvoor
een meer specifieke ondersteuning nodig is, moet systematisch gewerkt worden aan die
aspecten van de ontwikkeling die achter blijven en/of voorlopen. Een van de mogelijke
oplossingen om aan onderwijsbehoeften tegemoet te komen, kan gezocht worden in
doubleren of versnellen.
De visie van de school is dat we proberen de doorgaande ontwikkelingslijn van een kind zo
goed mogelijk te continueren. Als we de inschatting maken dat het voor een leerling beter is
om de leertijd te verlengen of te verkorten dan nemen we dat besluit in overleg met de
ouders.
We nemen hierbij de volgende uitgangspunten in acht:
 Doubleren of versnellen moet gebeuren op basis van zorgvuldige afweging;
 Doubleren of versnellen is de verantwoordelijkheid van de directie en intern begeleider;
 Voorafgaande aan doubleren of versnellen is er sprake geweest van nadrukkelijke extra
ondersteuning, welke is beschreven in het groepsplan of individueel hulpplan;
 Doubleren of versnellen heeft alleen zin als we verwachten dat het een kind helpt te
kunnen groeien in zijn of haar ontwikkeling;
 Na zorgvuldig overleg met de ouders beslist de school over de plaatsing van leerlingen in
de groepen.
Het besluit over doubleren of versnellen wordt genomen voorafgaand aan het begin van een
nieuw schooljaar. Gedurende het schooljaar van groep wisselen is niet wenselijk, maar kan
bij uitzondering voor komen als daar belangrijke redenen voor zijn. Wanneer de ouders het
niet eens zijn met het genomen besluit, dan kunnen zij gebruik maken van de geldende
klachtenprocedure zoals deze omschreven staat in de schoolgids.
In het vervolg van dit document staan de procedures uitvoerig beschreven.
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Doubleren
Een enkele keer wordt bij een leerling een doublure overwogen. Deze optie komt in beeld als
de andere mogelijkheden om de leerling aangepast onderwijs te bieden niet voldoende
effect blijken te hebben. Een doublure kan voor het kind grote gevolgen hebben. De leerling
wordt immers weggehaald uit de vertrouwde klas en doet een jaar langer over het
leertraject. Dit besluit wordt dan ook alleen genomen als we de inschatting maken dat de
ontwikkeling van het kind gebaat is bij de doublure.
De afweging om tot doubleren over te gaan wordt genomen in het perspectief van wat mag
worden verwacht in het nieuwe leerjaar: Wat zal er gebeuren als het kind overgaat? Wat zal
er gebeuren als het kind doubleert?
Leerproblemen hoeven niet altijd een reden te zijn voor een doublure. Kinderen die moeite
hebben met de reguliere leerstof krijgen namelijk aangepaste instructie aangeboden. Er kan
besloten worden om een eigen leerlijn voor een vakgebied op te stellen. De leerling zal in
dat geval gewoon over gaan naar een volgende groep. Alleen zullen de einddoelen van het
vakgebied waarbij zich leerproblemen voordoen niet gehaald worden. Voorkomen moet
worden dat doubleren uitstel biedt voor het geven van onderwijs op maat en de leerling nog
een jaar “meegetrokken” wordt in het reguliere onderwijs van zijn/haar klas. Een doublure
mag nooit betekenen dat het kind alle leerstof van het voorgaande jaar op eenzelfde manier
en in eenzelfde tempo herhaalt.
Het besluit tot doubleren wordt zeer zorgvuldig genomen; de argumenten die hierbij een rol
spelen worden op schrift gesteld. Ook bij leerlingen die bij nadere overweging toch doorgaan
naar de volgende groep, blijven deze aantekeningen in het leerlingvolgsysteem (LVS)
bewaard.
Bij doubleren kunnen de volgende items een rol spelen:
 thuissituatie (tijdelijk/langdurig);
 lange afwezigheid bijvoorbeeld door ziekte;
 leerachterstanden die m.b.v. herhaling afdoende kunnen worden ingelopen (dus niet
veroorzaakt door beperkte intelligentie);
 leeftijd (m.b.t. aanpassing in de groep, mogelijkheden in het v.o.) ;
 bijzonderheden in de sociaal-emotionele ontwikkeling (faalangst/onzekerheid/jong
gedrag);
 kind loopt te veel op zijn/haar tenen (stress).
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Procedure en tijdpad doubleren groep 1 (geen herfstleerlingen):
oktober
november

a. ZIEN! invullen.
a. Tijdens
het
10-minutengesprek
zorgen
aangeven
en
vervolgafspraak voor februari maken.
b. Werken aan de groepsdoelen van groep 1, nog geen aangepast
aanbod.
februari
a. Cito Taal voor kleuters en Cito Rekenen voor kleuters M1 afnemen
en analyseren.
b. PLD invullen.
c. ZIEN! invullen.
d. Evaluatie geboden onderwijs eerste half jaar.
e. Groepsbespreking > leerlingbespreking.
f. Extra oudergesprek n.a.v. resultaten LVS.
maart
a. Bespreking in het zorgteam.
b. Tijdens het 10-minutengesprek met de ouders zorgen bespreken.
Bespreken en vertellen wat je de komende maanden aan de hand
van het groepsplan gaat doen en vervolgafspraak voor mei maken.
c. In groepsplan de inhoud en werkwijze van aangepast aanbod
expliciet beschrijven.
eind mei
a. Definitieve beslissing doubleren / doorgaan wordt door school
genomen (leerkracht overlegt dit met intern begeleider en directie).
b. Oudergesprek: beslissing van de school kenbaar maken.
juni
a. Cito Taal voor kleuters en Cito Rekenen voor kleuters E1 afnemen
en analyseren.
b. PLD invullen.
c. Evaluatie geboden hulp tweede half jaar aan de hand van het
groepsplan.
d. Oudergesprek over de uitslagen van de LVS-toetsen en de
begeleiding in het volgende schooljaar.
Oktober
a. ZIEN! invullen
(nieuw schooljaar) b. Voortgangsgesprek met ouders.
N.B. Doubleren in groep 1 komt niet veel voor. Kinderen krijgen vrijwel altijd het voordeel
van de twijfel en mogen in groep 2 laten zien hoe ze zich verder ontwikkelen.
Procedure en tijdpad doublure groep 2:
oktober
november

februari

a. ZIEN! invullen.
a. Tijdens het 10-minutengesprek zorgen aangeven. Bespreken en
vertellen wat je de komende maanden aan de hand van het
groepsplan gaat doen en vervolgafspraak voor februari maken.
b. In groepsplan de inhoud en werkwijze van aangepast aanbod
expliciet beschrijven.
a. Cito Taal voor kleuters en Cito Rekenen voor kleuters M2 afnemen
en analyseren.
b. PLD invullen.
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maart

eind mei

juni

Oktober
(nieuw schooljaar)

c. ZIEN! invullen.
d. Evaluatie geboden hulp eerste half jaar aan de hand van het
groepsplan.
e. Groepsbespreking > leerlingbespreking.
f. Extra oudergesprek n.a.v. resultaten LVS.
a. Bespreking in het zorgteam.
b. Tijdens het 10-minutengesprek met de ouders zorgen bespreken.
Bespreken en vertellen wat je de komende maanden aan de hand
van het groepsplan gaat doen en vervolgafspraak voor mei maken.
c. In groepsplan de inhoud en werkwijze van aangepast aanbod
expliciet beschrijven .
b. Definitieve beslissing doubleren / doorgaan wordt door school
genomen (leerkracht overlegt dit met intern begeleider en directie).
c. Oudergesprek: beslissing van de school kenbaar maken.
a. Cito Taal voor kleuters en Cito Rekenen voor kleuters E2 afnemen
en analyseren.
b. PLD invullen.
c. Evaluatie geboden hulp tweede half jaar aan de hand van het
groepsplan.
d. Oudergesprek over de uitslagen van de LVS-toetsen en de
begeleiding in het volgende schooljaar (aanstaande leerkracht is
aanwezig bij dit gesprek).
a. ZIEN! invullen
b. Voortgangsgesprek met ouders.

Procedure en tijdpad doublure groep 3 t/m 6:
oktober
november

februari

maart

a. ZIEN! invullen.
b. Tijdens het 10-minutengesprek met ouders zorgen bespreken (als
de leerling in juni van het voorafgaande jaar besproken is, omdat er
getwijfeld werd aan doorstroming naar de volgende groep, dan
heeft de huidige leerkracht dat oudergesprek bijgewoond).
Bespreken en vertellen wat je de komende maanden aan de hand
van het groepsplan gaat doen en vervolgafspraak voor februari
maken.
c. In groepsplan de inhoud en werkwijze van aangepast aanbod
expliciet beschrijven.
a. De toetsen van het LVS afnemen en analyseren.
b. ZIEN! invullen.
c. Evaluatie geboden hulp eerste half jaar aan de hand van het
groepsplan.
d. Groepsbespreking > leerlingbespreking.
e. Extra oudergesprek n.a.v. resultaten LVS.
a. Bespreking in het zorgteam.
b. Tijdens het 10-minutengesprek met ouders zorgen bespreken en
vervolgafspraak voor mei maken.
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eind mei

juni

Oktober
(nieuw schooljaar)

c. In groepsplan de inhoud en werkwijze van aangepast aanbod
expliciet beschrijven.
c. Definitieve beslissing doubleren / doorgaan wordt door school
genomen (leerkracht overlegt dit met intern begeleider en directie).
d. Oudergesprek: beslissing van de school kenbaar maken.
a. De toetsen van het LVS afnemen en analyseren.
b. Oudergesprek over de uitslagen van de LVS-toetsen en de
begeleiding in het volgende schooljaar (aanstaande leerkracht is
aanwezig bij dit gesprek).
a. ZIEN! invullen.
b. Voortgangsgesprek met ouders.
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Versnellen
 De beslissing om een kind te laten versnellen is de verantwoordelijkheid van de directie
en intern begeleider en kan eenmaal toegepast worden gedurende de schoolloopbaan
van een kind.
 Versnellen wordt spaarzaam en liefst zo jong mogelijk toegepast, omdat:
o het zelfvertrouwen geschaad kan worden;
o de inhoud van het onderwijsaanbod niet aan zou kunnen sluiten op de
ontwikkeling van het kind;
o het negatieve gevolgen kan hebben voor het sociaal welbevinden van het
kind;
 Versnellen kan voorkomen door de hele school. Het gaat vaak om kinderen in groep 1 en
2 die de basisvaardigheden die nodig zijn voor het leren lezen, schrijven en rekenen al
beheersen. En om kinderen vanaf groep 3 die de technische vaardigheden (begrijpend)
lezen, rekenen en spellen al goed beheersen.
 Meestal zijn dit kinderen bij wie de interesse naar diverse zaken zo groot is, dat het
aanbod in de huidige groep onvoldoende aansluit en/of uitdaagt.
 Kinderen die in oktober, november en december, na hun 4e verjaardag, op school
komen, zijn de zogenaamde herfstkinderen. Voor deze leerlingen wordt een aparte
procedure gevolgd (zie blz 8).
Voor het versnellen van een groep gelden de volgende afspraken:
 Uit groepsplannen en/of individueel hulpplan moet blijken dat er al meerdere periodes
extra uitdaging is geboden en dat dit onvoldoende effect heeft gehad.
 Het kind is meerdere malen ter sprake gebracht in het zorgteam en voldoet aan de
gestelde criteria.
 School moet er van overtuigd zijn dat er een grote kans bestaat dat versnellen een
meerwaarde heeft.
 Met de ouders en de leerkracht van de opvolgende groep wordt mogelijk versnellen
besproken als de leerlingbespreking daartoe besluit.
 Bij twijfel kan advies ingewonnen worden bij een externe instanties (bijvoorbeeld OA)
 In de periode na het eerste gesprek met de ouders, wordt de extra uitdaging voortgezet
of aangepast totdat het kind opgenomen is in de opvolgende groep.
 Na versnellen, wordt het traject van extra uitdaging indien nodig voortgezet.
 In het nieuwe schooljaar houdt de leerkracht de eerste tijd regelmatig contact met de
ouders ten aanzien van vorderingen en welbevinden van het kind
 Het proces rond het versnellen wordt gedocumenteerd en opgenomen in het LVS, ook bij
leerlingen die bij nadere overweging toch niet versnellen.
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Procedure en tijdpad zogenoemde herfstleerlingen (oktober, november, december):
augustus

a. De intern begeleider heeft een extra oudergesprek. Tijdens dit gesprek
zal zij toelichten:
- hoe wij als school tegen de ontwikkeling van kinderen aankijken, los van
hun geboortedatum.
- de procedure doornemen.
a. Het advies van de verwijzende school wordt opgevolgd.
b. Leerkracht en onderwijsassistent observeren leerling.
a. ZIEN! invullen.
b. Week voor de herfstvakantie extra oudergesprek om observaties en
verwachtingen tot nu toe te bespreken.
a. Bespreking in het zorgteam. De leerkracht zit hierbij. De beslissing wordt
genomen of de leerling definitief in groep 1 of 2 wordt geplaatst.
b. Oudergesprek: beslissing van de school kenbaar maken.
a. ZIEN! invullen
a. Regulier 10-minutengesprek
b. Eventueel extra oudergesprek om voortgang te bespreken.

augustus/
september
oktober

december

februari
maart

Procedure en tijdpad kinderen uit groep 1 die halverwege het schooljaar naar groep 2
gaan:
oktober
november

a.
b.
c.
d.

e.

januari/februari

a.
b.
c.
d.
e.

f.

ZIEN! invullen (betrokkenheid en welbevinden).
Groepsbespreking > leerlingbespreking .
Bespreking in het zorgteam. De leerkracht zit hierbij.
Tijdens het 10-minutengesprek wordt de signalering met de ouders
gedeeld en de optie om te versnellen besproken. De procedure wordt
uitgelegd en er wordt een vervolgafspraak voor februari gemaakt.
De komende maand wordt de leerling getoetst ( CITO Taal voor kleuters
en rekenen voor kleuters E1, PLD E1 en extra observatie door intern
begeleider).
Cito Taal voor kleuters en Rekenen voor kleuters M2 afnemen en
analyseren.
PLD groep 2 invullen.
ZIEN! invullen.
Bespreking in het zorgteam. De leerkracht zit hierbij.
Oudergesprek in aanwezigheid van de intern begeleider. Tijdens het
oudergesprek met de ouders bespreken:
- Uitslagen LVS + observatiegegevens.
- Voor- en nadelen versnellen in kaart brengen.
- Beslissing nemen over wel/niet versnellen.
Als er tot versnellen wordt overgegaan, gaat de leerling gaat na de
voorjaarsvakantie naar groep 2.
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maart

a. Regulier 10-minutengesprek
b. Eventueel extra oudergesprek om voortgang te bespreken.
N.B. We werken met combinatiegroepen: dus de overgang is slechts op papier, in de
dagelijkse praktijk zal er vrijwel geen verschil merkbaar zijn.
Procedure en tijdpad kinderen uit groep 2 die halverwege het schooljaar naar groep 3
gaan:
oktober
november

a.
a.
b.
c.

d.
januari/februari

a.
b.
c.
d.

e.

maart

a.
b.

ZIEN! invullen.
Groepsbespreking > leerlingbespreking.
Bespreking in het zorgteam. De leerkracht zit hierbij.
Tijdens het 10-minutengesprek wordt de signalering met de ouders
gedeeld en de optie om te versnellen besproken. De procedure wordt
uitgelegd en er wordt een vervolgafspraak voor februari gemaakt.
De komende maand wordt de leerling getoetst ( CITO AVI, DMT M3 en
extra observatie door intern begeleider).
AVI, DMT M3, CITO spelling M3, CITO rekenen M3, CITO woordenschat
M3 afnemen en analyseren.
ZIEN! invullen
Bespreking in het zorgteam. De leerkracht zit hierbij.
Oudergesprek in aanwezigheid van de intern begeleider. Tijdens het
oudergesprek met de ouders bespreken:
- Uitslagen LVS + observatiegegevens.
- Voor- en nadelen versnellen in kaart brengen.
- Beslissing nemen over wel/niet versnellen.
Als er tot versnellen wordt overgegaan, gaat de leerling na de
voorjaarsvakantie naar groep 3. De leerling gaat voor de
voorjaarsvakantie een aantal dagdelen meedraaien in de groep waarin
hij/zij terechtkomt.
Regulier 10-minutengesprek
Eventueel extra oudergesprek om voortgang te bespreken.

Procedure en tijdpad versnellen groep 3 t/m 6:
oktober
november

a.
a.
b.
c.

januari/februari

a.
b.
c.
d.

ZIEN! invullen.
Groepsbespreking > leerlingbespreking .
Bespreking in het zorgteam. De leerkracht zit hierbij.
Tijdens het 10-minutengesprek wordt de signalering met de ouders
gedeeld en de optie om te versnellen besproken. De procedure
wordt uitgelegd en er wordt een vervolg afspraak voor februari
gemaakt.
De toetsen van het LVS afnemen en analyseren.
Na de reguliere toetsen wordt de leerling één leerjaar
doorgetoetst.
ZIEN! invullen.
Oudergesprek in aanwezigheid van de intern begeleider. Tijdens
het oudergesprek met de ouders bespreken:
- Uitslagen LVS + observatiegegevens.

10
Protocol doubleren en versnellen Julianaschool (versie oktober 2015)

maart

juni

Oktober
(nieuw schooljaar)

a. De leerling wordt in het zorgteam besproken. De leerkracht zit
hierbij. De beslissing wordt genomen dat het kind wel/niet een
groep overslaat.
b. Oudergesprek waarin de vervolgstappen worden besproken:
- Gesprek met het kind.
- De leerling krijgt leerstof aangeboden uit de groep die de
leerling gaat overslaan (leerkracht en intern begeleider maken
een plan).
a. Resultaten worden in het zorgteam besproken.
b. De leerling gaat een aantal dagdelen meedraaien in de groep
waarin hij/zij terechtkomt.
c. Oudergesprek: intern begeleider, de huidige leerkracht en de
leerkracht van de groep waar de leerling na versnellen heen gaat,
zijn aanwezig.
a. ZIEN! invullen.
b. Voortgangsgesprek met ouders.
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Bijlage 1: Beslissingenblad doubleren groep 1 en 2
Leerkracht:
Naam leerling:
Periode genoten
kleuteronderwijs:

Groep:
Geboortedatum:
Ingevuld door:

Basisgegevens:

Geen indicatie voor
doubleren:
□
□ A
□ B
□ C
□ A
□ B
□ C
□ Weinig tot geen
bijzonderheden

Observatielijst PLD
Cito Taal voor kleuters

Cito Rekenen voor kleuters

ZIEN!

Wel indicatie voor
doubleren:
□
□ C
□ D
□ E
□ C
□ D
□ E
□ Opvallend gedrag,
te weten:

Aanvullende informatie Bij een Cito C- score: motiveer hier waarom dit wel of geen indicatie
is voor doubleren.

Aanvullende informatie denk aan sociaal emotionele ontwikkeling, thuissituatie, langdurige
afwezigheid door bijv. ziekte, werkhouding

Beslissingsvak:
Er is wel/ geen indicatie voor doubleren.
Beslissing genomen op:
Meegedeeld aan ouders op:

Besproken in zorgteam op:
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Bijlage 2: Beslissingsblad doubleren groep 3 t/m 6
Leerkracht:
Naam leerling:
Periode genoten
kleuteronderwijs:

Groep:
Geboortedatum:
Ingevuld door:

Basisgegevens:

Geen indicatie voor
een doublure:
□ AVI:
□ DMT:

Wel indicatie voor
een doublure:
□ AVI:
□ DMT:

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Technisch lezen (AVI, DMT)

Cito Begrijpend lezen

Cito Spelling

Cito Rekenen en wiskunde

Methode gebonden toetsen taal
Methode gebonden toetsen begrijpend
lezen
Methode gebonden toetsen spelling
Methode gebonden toetsen rekenen

A
B
C
A
B
C
A
B
C
Boven 80%
Boven 80%

□ Boven 80%
□ Boven 80%

C
D
E
C
D
E
C
D
E
Onder 80%
Onder 80%

□ Onder 80%
□ Onder 80%

Aanvullende informatie Bij een Cito C- score: motiveer hier waarom dit wel of geen indicatie
is voor doubleren.

Aanvullende informatie denk aan sociaal emotionele ontwikkeling, thuissituatie, langdurige
afwezigheid door bijv. ziekte, werkhouding

Beslissingsvak:
Er is wel/ geen indicatie voor doubleren.
Beslissing genomen op:
Meegedeeld aan ouders op:

Besproken in zorgteam op:
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Bijlage 3: Beslissingsblad leerlingen groep 0/1 oktober/november/december
(herfstleerlingen)
Leerkracht:
Naam leerling:
Periode genoten
kleuteronderwijs:

Groep:
Geboortedatum:
Ingevuld door:

Basisgegevens:
Advies verwijzende school
Observatielijst PLD,
Cito Taal voor kleuters

Indicatie voor groep 2:
□
□
□ A
□ B
□ C
□ A
□ B
□ C
□ Weinig tot geen
bijzonderheden

Cito Rekenen voor kleuters

ZIEN!

Indicatie voor groep 1:
□
□
□ C
□ D
□ E
□ C
□ D
□ E
□ Opvallend gedrag,
te weten:

Aanvullende informatie Bij een Cito C- score: motiveer hier waarom dit wel of geen indicatie
is voor een doublure.

Aanvullende informatie denk aan sociaal emotionele ontwikkeling, thuissituatie, langdurige
afwezigheid door bijv. ziekte, werkhouding

Beslissingsvak
De leerling gaat naar groep 1 / groep 2
Beslissing genomen op:
Meegedeeld aan ouders op:

Besproken in zorgteam op:
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Bijlage 4: Beslissingenblad versnellen groep 1 > 2
Leerkracht:
Naam leerling:
Periode genoten
kleuteronderwijs:

Groep:
Geboortedatum:
Ingevuld door:

Basisgegevens:

Wel indicatie voor
versnellen:
□
□ A
□ B

Observatielijst PLD
Cito Taal voor kleuters

Cito Rekenen voor kleuters

□ A
□ B

ZIEN!

□ Weinig tot geen
bijzonderheden

Vaardigheden in vergelijking met
groepsgenoten:
Geletterdheid
Gecijferdheid
Grove motoriek
Fijne motoriek
Werktempo
Zelfstandigheid
Sociale vaardigheden

Boven
gemiddeld
□
□
□
□
□
□
□

Geen indicatie voor
versnellen:
□
□ B
□ C
□ D
□ E
□ B
□ C
□ D
□ E
□ Opvallend gedrag, te
weten:

Gemiddeld
□
□
□
□
□
□
□

Onder
gemiddeld
□
□
□
□
□
□
□

Aanvullende informatie Bij een Cito B- score: motiveer hier waarom dit wel of geen indicatie is
voor versnellen.

Aanvullende informatie denk aan sociaal emotionele ontwikkeling, thuissituatie, langdurige
afwezigheid door bijv. ziekte, werkhouding

Beslissingsvak:
Er is wel/ geen indicatie voor versnellen.
Beslissing genomen op:
Meegedeeld aan ouders op:

Besproken in zorgteam op:
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Bijlage 5: Beslissingenblad versnellen groep 2 > 3
Leerkracht:
Naam leerling:
Periode genoten
kleuteronderwijs:

Groep:
Geboortedatum:
Ingevuld door:

Basisgegevens:

Wel indicatie voor
versnellen:
□
□ Kan lezen
□ A
□ B

Observatielijst PLD
Lezen
Cito Taal voor kleuters

Cito Rekenen voor kleuters

□ A
□ B

ZIEN!

□ Weinig tot geen
bijzonderheden

Vaardigheden in vergelijking met
groepsgenoten:
Geletterdheid
Gecijferdheid
Grove motoriek
Fijne motoriek
Werktempo
Zelfstandigheid
Sociale vaardigheden

Boven
gemiddeld
□
□
□
□
□
□
□

Geen indicatie voor
versnellen:
□
□ Kan niet lezen
□ B
□ C
□ D
□ E
□ B
□ C
□ D
□ E
□ Opvallend gedrag, te
weten:

Gemiddeld
□
□
□
□
□
□
□

Onder
gemiddeld
□
□
□
□
□
□
□

Aanvullende informatie Bij een Cito B- score: motiveer hier waarom dit wel of geen indicatie is
voor versnellen.
Aanvullende informatie denk aan sociaal emotionele ontwikkeling, thuissituatie, langdurige
afwezigheid door bijv. ziekte, werkhouding

Beslissingsvak:
Er is wel/ geen indicatie voor versnellen.
Beslissing genomen op:
Meegedeeld aan ouders op:

Besproken in zorgteam op:
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Bijlage 6: Beslissingenblad versnellen groep 3 t/m 7
Leerkracht:
Naam leerling:
Periode genoten
kleuteronderwijs:

Groep:
Geboortedatum:
Ingevuld door:

Basisgegevens:

Wel indicatie voor
versnellen:
□ AVI:
□ DMT:
□ A
□ B

Technisch lezen (AVI, DMT)
Cito Begrijpend lezen

Cito Spelling

□ A
□ B

Cito Rekenen en wiskunde

□ A
□ B

Vaardigheden in vergelijking met
groepsgenoten:
Creatieve vakken
Sport
Leiderschap

Boven
gemiddeld
□
□
□

Geen indicatie voor
versnellen:
□ AVI:
□ DMT:
□ B
□ C
□ D
□ E
□ B
□ C
□ D
□ E
□ B
□ C
□ D
□ E

Gemiddeld
□
□
□

Onder
gemiddeld
□
□
□

Intelligentie
Er is geen IQ test afgenomen.
Er is wel een IQ test afgenomen.

□
□ Gemiddeld (90-110)
□ Boven gemiddeld (111-120)
□ Begaafd (121-130)
□ Zeer begaafd (130+)
Was er een significant verschil tussen het verbale en performale IQ?
□ Nee
□ Ja: VIQ =
is hoger dan PIQ=
□ Ja: PIQ =
is hoger dan VIQ=
Aanvullende informatie:Bij een Cito B- score: motiveer hier waarom dit wel of geen indicatie
is voor versnellen.
Aanvullende informatie denk aan sociaal emotionele ontwikkeling, thuissituatie, langdurige
afwezigheid door bijv. ziekte, werkhouding
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Heeft de leerling een gediagnosticeerd leerprobleem (bijv. dyslexie, dyscalculie)?
□ Nee
□ Ja, namelijk …….
De leerling ….
□ Gebruikt medicatie, die gericht is op het verbeteren van gedrag of soc.-em.
functioneren.
□ Heeft speciale onderwijskundige begeleiding (gehad), namelijk ……
□ Neemt deel aan een aangepast programma voor (hoog)begaafde leerlingen.
□ Is reeds versneld in één of meerdere vakken, namelijk ……
□ Is vervroegd naar groep 3 gegaan.
□ Heeft nooit gedoubleerd en is jarig tussen 1 okt. en 1 jan.
□ Heeft nooit gedoubleerd en is jarig tussen 1 jan. en 1 juli.
□ Heeft nooit gedoubleerd en is jarig tussen 1 juli. en 1 okt.
□ Heeft een keer gedoubleerd in groep ……
□ Is groot voor zijn/haar leeftijd.
Beslissingsvak:
Er is wel/ geen indicatie voor versnellen.
Beslissing genomen op:
Meegedeeld aan ouders op:

Besproken in zorgteam op:
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