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Proces t.b.v. bepalen leerrijpheid

Doel: bepalen welke kinderen leren zijn
Proceseigenaar: IB-er
Documenteigenaar: Directeur

Melden aantal
plaatsen in de
eerste klas(sen)

Dd.

Wat

1.
sep

Melden of er wel/
Schoolleidergeen problemen te *IB’erverwachten zijn met *kleuterleerbetrekking tot het kracht.
aantal 1ste klassers
volgend schooljaar
op basis van leeftijd.

Opstarten
procedure

Wie

2.
sep
Iber kijkt
naar alle
kleuters

Informatieve
ouderavond

Eerste
melding naar
ouders i.v.m.
twijfel
schoolrijpheid

Overleg
schoolleider
voortgang
procedure

Overleg schoolleider Schoolleideren IB'er over de
* IB’er.
opstart van de
procedure.
3.
IB’er kijkt naar alle Kleuterleerkracht
v.a. sep kleuters, IB’er is
aanwezig bij
kleuterleerkrachtenoverleg.

Tweede ronde
onderzoek: besluit

Melding
definitief
maken

Verantwoor- Aandachtspunt
delijke
lijke
Schoolleider.
De einddatum dat
bekend moet zijn
wie er naar klas 1
gaan moet ongeveer
ingeschat worden
hangt af van aantal
oudste kleuters.

Afstemming Schoolleider. Tijdpad bespreken.

Verslag in
zorggroep
of andere
groep

IB’erZorgkleuters worden
*schoolleider in kaart gebracht en
besproken.

bewaken van
procedure
4.
Ouderavond voor
Kleuterleerkra Informatie. Kleuterleer- 1 x per jaar ouders
nov/dec (kleuter) ouders over cht -* IB’er,
krachtenoudste kleuters of 1
leerrijpheid + leren ouders,
*schoolleider. x per 2 jaar voor alle
in de onderbouw + collega’s
kleuter-ouders.
procedure.
onderbouw
Beleid ten aanzien
klas1 en 2.
van lange dag
oudste kleuters e.d.
bespreken.
5.
Eerste melding aan
voor jan ouders m.b.t. twijfel
leerrijpheid bij hun
kind.

IB’er inschakelen bij
moeilijke situaties.

6.
Voor
kerst

Bewaken van
tijdspad.

7.
Jan-1
apr
Onderzoek
leerrijpheid:
voorlopig
besluit

Hoe

IB’er Zorggroep. Kleuterleer*kleuterleerkracht.
kracht *ouders.
Schoolleider.
Overleg schoolleider Schoolleider en IB’er over voort- * IB’er
gang procedure
IB'erLeerrijpheidonderzoeken eerste *kleuterleerkracht.
ronde voorlopig
besluit.

8.
Aanvullend onder1 apr-15 zoek kinderen met
mei
twijfel;
2e ronde afweging
met besluitvorming;
ouders worden
geïnformeerd.
9.
Melding definitief
15 apr/ maken.
mei

IB’er *zorggroep *kleuterleerkracht

Schoolleider.

IB’er-*
Eerste de kinderen
schoolleider. met twijfel
bespreken in school.
Definitieve IB’er-*
lijst 1ste klas schoolleider
kinderen
bekend.

Bij ernstige twijfel:
BVS inschakelen,
IB’er kijkt nogmaals.

Schoolleider. Extra eerste klas,
hoeveel zorgkinderen, extra
hulp/formatie e. d.

Half april: het definitieve aantal 1ste klassers (inclusief de kinderen met twijfel) moeten
bekend zijn in een jaar wanneer er wel een probleem te verwachten is ten aanzien van het
aantal 1ste klassers, dat eventueel zal leiden tot een extra 1ste klas. Melding aantal
1steklassers per school: schoolleider.
Half mei: het definitieve aantal 1ste klassers (inclusief de kinderen met twijfel) moeten
bekend zijn in een jaar wanneer er geen een probleem te verwachten is ten aanzien van het
aantal 1ste klassers. melding aantal 1ste klassers per school door schoolleider.
Welke datum houdt de school aan met betrekking tot leerrijpheid?
De rol van de ouders: is deze beschreven in het protocol?
De grootte van klas 1, wat is de beleidsnorm? 26, 28 of ... ?
Vervolg
10.
jun

Samenstelling
nieuwe 1ste klas
wordt gemeld in
pedagogische
vergadering.
11.
Nieuwe 1ste klas
mei/
leerkracht bekend,
jun
loopt dag mee in
kleuterklas.
12.
Ouderavond voor
jun/jul ouders van de
nieuwe 1ste klas.

Kleuterleerkracht.

Schoolleider, Denk aan aantal
kleuterleer- zorgkinderen.
kracht.

Schoolleider.

Schoolleider

Kleuterleerkracht,
schoolleider,
IB’er, 1ste klas
leerkracht.

13.
Nazorg: IB’er kijkt in IB’er.
sep/okt de nieuwe 1ste klas.
14.
okt

Kleuterleerkrachten Nagesprek
bezoeken klas 1.
kleuterleerkrachten,
IB’er en 1ste
klasleerkracht

15.
jan

Na zorggesprek over Kleuterleerde overgang van
kracht, IB’er
kleuters naar klas 1. en 1ste klas
leerkracht.

Info geven Schoolleider
over leren in -» 1ste klas
de onder- leerkracht.
bouw.
IB’er
Schoolleider
-» IB'er -»
kleuterleerkrachten-»
1ste klasleerkracht.
Gesprek en IB’er -»
verslag in
schoolleider.
vergadering.

Pedagogische/didac
tische aandachtspunten? HCW?
Voorstellen
leerkracht klas 1.
Niet aanwezig:
onderbouw collega
inschakelen.
Zorgkinderen?
Kloppen de
waarnemingen
Leerrijpheidsonderzoek e.d. met
elkaar?
Hoe gaat het met de
kinderen waar
twijfel over was?

