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Protocol doubleren  
 
De beslissing om een leerling een schooljaar extra te laten doen wordt genomen aan de hand van een 
weloverwogen procedure. In de procedure worden de ouders/verzorgers, de interne begeleider, de 
groepsleerkracht en het hele team betrokken. 
De aanleiding tot het opstarten van de procedure kan vanuit de ouders/verzorgers of de 
groepsleerkracht komen. 
Bij een meningsverschil tussen ouders/verzorgers en school wordt in eerste instantie gestreefd naar 
een oplossing op basis van consensus. Uiteindelijk beslist de school, d.w.z. het team, over het wel/niet 
blijven zitten. 
 
Uitgangspunten 
Op de Walfridusschool kunnen leerlingen een schooljaar extra doen in de groepen 1, 2, 3 en 4. Na 
groep 4 wordt uitdrukkelijk gekeken of het kind op een apart programma verder kan, of dat het kind 
naar een school voor speciaal onderwijs verwezen moet worden. (zie protocol individuele leerlijn) 
 
In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat een kind groep 5, 6, 7 of 8 voor de tweede keer 
doet. Dit doet zich voor als: 
o het kind te jong is om het voortgezet onderwijs op een succesvolle manier te kunnen starten; 
o het kind de stof die nodig is voor de start in het voortgezet onderwijs onvoldoende beheerst en er 

een grote kans is dat de leerling met een jaar extra de stof wel beheerst. 
 
Wanneer een kind een jaar extra gedaan heeft in groep 1 of 2 is het toch mogelijk dat dit kind ook in 
een van de groepen 3 tot en met 8 een jaar extra doet. 
 
Wanneer een leerling een jaar extra doet wordt in een groepshulpplan vastgelegd welke onderdelen 
van de leerstof op een andere manier worden aangeboden.  
 
Procedure bij initiatief van de ouders/verzorgers 
1. In een eerste gesprek geven de ouders/verzorgers, met redenen omkleed, aan dat het beter is 

voor het kind dat een jaar extra wordt gedaan. Van dit gesprek wordt door de groepsleerkracht 
een schriftelijk verslag gemaakt. 

2. De groepsleerkracht verzamelt, in samenwerking met de interne begeleider, gegevens waaruit 
moet blijken dat de betreffende leerling wel/niet een schooljaar extra moet doen. Deze gegevens 
bestaan uit: 
o resultaten van zowel methode gebonden als ook methode onafhankelijke toetsen 

(leerlingvolgsysteem); 
o observatiegegevens m.b.t. sociaal-emotionele ontwikkeling 
o observatiegegevens van de leerkracht zelf; 
o gegevens van de groep waarin betrokken leerling het volgende schooljaar eventueel terecht 

komt (o.a. groepsgrootte, aantal risicoleerlingen etc.). 
2. Van de verzamelde gegevens wordt door de groepsleerkracht het formulier: “criteria zittenblijven” 

ingevuld. Dit wordt met de IB-er besproken en binnen 3 weken wordt deze met de conclusies aan 
de ouders/verzorgers voorgelegd en besproken. 

3. Uit het formulier criteria zittenblijven blijkt dat: 
o de leerling m.b.t. het cognitieve gebeuren voldoende scoort om naar een volgende groep te 

gaan en er geen reden van sociaal emotionele aard is om een jaar extra te doen. In dat geval 
is er van een jaar extra geen sprake; 

o de leerling m.b.t. het cognitieve gebeuren voldoende scoort om naar een volgende groep te 
gaan, maar dat er belemmeringen zijn t.a.v. de sociaal-emotionele ontwikkeling. Samen met 
de ouders/verzorgers zou besloten kunnen worden om een jaar extra te doen op grond van 
sociaal-emotionele redenen; 

o de leerling m.b.t. het cognitieve gebeuren onvoldoende scoort om naar een volgende groep te 
gaan, maar dat er belemmeringen zijn t.a.v. de sociaal-emotionele ontwikkeling om een jaar 
extra te doen. Samen met de ouders/verzorgers kan besloten worden om deze leerling met 
een apart programma door te laten gaan naar de volgende groep; 
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o de leerling slechts op één of enkele vakgebieden onvoldoende scoort. In dit geval kan in 
samenspraak met de ouders/verzorgers besloten worden om de leerling een apart 
programma, m.b.t. het specifieke vak, in de volgende groep te laten volgen; 

o de leerling zowel op het cognitieve als ook op het sociaal-emotionele vlak onvoldoende scoort. 
In dit geval is duidelijk dat de leerling een jaar extra doet; 

5. In het tweede gesprek met de ouders/verzorgers komt de groepsleerkracht op grond van het 
rapport en de daaruit getrokken conclusies met een schriftelijk besluit dat gedragen wordt door 
het gehele team. 

6. Indien het besluit door de ouders/verzorgers aanvaard wordt, wordt het een en ander vastgelegd 
in een definitieve afspraak met een handtekening van de ouders/verzorgers en de 
groepsleerkracht. Deze afspraak wordt in het leerling-dossier bewaard. 

7. Indien het besluit niet aanvaard wordt kan door de ouders/verzorgers tegen het besluit van de 
school in beroep worden gegaan. Zie “Beroepsprocedure”. 

 
Procedure bij initiatief van de leerkracht 
1. Vanaf de eerste schooldag verzamelt de groepsleerkracht relevante gegevens over de 

leersprestaties en/of het gedrag van leerlingen. Iedere groepsleerkracht maakt aan de hand van 
de gegevens een lijst met risico- en zorgleerlingen (groepsanalyse). Deze lijst wordt tweejaarlijks 
(januari en juni) door de leerkracht gecontroleerd en indien nodig bijgesteld. Daarnaast worden de 
zorgbehoeften en kindkenmerken in Parnassys ingevuld in oktober. 
Wat verder van de leerling wordt verzameld: 
o resultaten van zowel methode gebonden als ook methode onafhankelijke toetsen 

(leerlingvolgsysteem); 
o observatiegegevens m.b.t. sociaal-emotionele ontwikkeling 
o observatiegegevens van de groepsleerkracht zelf; 
o gegevens van de groep waarin betrokken leerling het volgende schooljaar eventueel terecht 

komt (o.a. groepsgrootte, aantal risicoleerlingen etc.).  
 

Overdracht 
Er vindt overdracht plaats tussen de leerkracht van de lagere groep en de leerkracht 
van de volgende groep om de leerlingen door te spreken. Een extra aandachtspunt bij 
deze bespreking zijn de zorgleerlingen en de kinderen die met moeite overgaan. Er 
wordt gebruik gemaakt van een overdrachtsformulier. Hierop staan de zorgaspecten 
beschreven. 
 

 
2. Van de verzamelde gegevens wordt door de groepsleerkracht een groepsplan geformuleerd. Deze 

wordt met de IB-er besproken en binnen 3 weken wordt het rapport met de conclusies aan de 
ouders/verzorgers voorgelegd en besproken. 

3. Uit het rapport blijkt dat: 
o de leerling m.b.t. het cognitieve gebeuren voldoende scoort om naar een volgende groep te 

gaan en er geen reden van sociaal emotionele aard is om een jaar extra te doen. In dat geval 
is er van een extra jaar geen sprake; 

o de leerling m.b.t. het cognitieve gebeuren voldoende scoort om naar een volgende groep te 
gaan, maar dat er belemmeringen zijn t.a.v. de sociaal-emotionele ontwikkeling. Samen met 
de ouders/verzorgers kan besloten worden om een jaar extra te doen op grond van sociaal-
emotionele redenen; 

o de leerling m.b.t. het cognitieve gebeuren onvoldoende scoort om naar een volgende groep te 
gaan, maar dat er belemmeringen zijn t.a.v. de sociaal-emotionele ontwikkeling om een jaar 
extra te doen. Samen met de ouders/verzorgers kan besloten worden om deze leerling met 
een apart programma door te laten gaan naar de volgende groep; 

o de leerling slechts op één of enkele vakgebieden onvoldoende scoort. In dit geval kan in 
samenspraak met de ouders/verzorgers besloten worden om de leerling een apart 
programma, m.b.t. het specifieke vak, in de volgende groep te laten volgen; 

o de leerling zowel op het cognitieve als ook op het sociaal-emotionele vlak onvoldoende scoort. 
In dit geval is duidelijk dat de leerling een jaar extra doet. 



                                  
       Criteria zittenblijven / verlengde kleuterperiode 
 

3 
 

3 

4. Indien het besluit door de ouders/verzorgers aanvaard wordt, wordt het een en ander vastgelegd 
in een definitieve afspraak (ouderformulier criteria zittenblijven) en een handtekening van de 
ouders/verzorgers en de groepsleerkracht. Deze afspraak wordt in het leerling-dossier bewaard. 

 
 
 
Tijdspad 
November  
Een eerste signaal wordt gemeld aan zowel de I.B.-er als aan de ouders. De ouders worden tijdens de 
niet verplichte contactavonden of een ander moment uitgenodigd voor een gesprek. 
De ouders wordt aangegeven wat het probleem is en wat de groepsleerkracht er aan gaat doen. Ook 
wordt vermeld dat zittenblijven eventueel tot de mogelijkheden behoort. 
De leerkracht maakt van dit gesprek een verslag en laat deze door de ouders ondertekenen. 
 
Criteria: 
Methode gebonden toetsen en algeheel beeld. 
Het  OVM, dat in oktober wordt ingevuld. De volgende informatie is van belang; 
 - Hoe verloopt de ontwikkeling: regelmatig, onregelmatig, vertraagd, versneld, etc.?  
- Is er sprake van een ontwikkelingsachterstand, omdat het kind zich niet ontwikkelt conform zijn 
mogelijkheden?  
- Is de samenhang in ontwikkeling duidelijk waarneembaar?  
- Stagneert de ontwikkeling in bepaalde fasen?  
- Als een kind een ontwikkelingsfase overslaat, heeft dat dan consequenties?  
- Hoe verhoudt zich de ontwikkeling van het sociaal-emotionele gedrag in relatie tot de cognitieve 
ontwikkeling.  
 
De volgende domeinen met de daarbij horende ontwikkelingslijnen zijn zwaarwegend om een jaar 
over te doen: 
 
Basale ontwikkelingsbehoeften 
Zelfbeleving en zelfbesef, zelfstandigheid, zelfredzaamheid, emotionele ontwikkeling, relaties met 
volwassenen, relaties met kinderen. 
Speel- en werkgedrag 
Spelontwikkeling, samenspel, creatieve ontwikkeling, motivatie, taakgerichtheid. 
 
Januari  
Tijdens de contactavonden wordt aan de ouders gemeld hoe het gaat met de vorderingen van de 
leerling. Wat is er gebeurd aan extra begeleiding van de leerkracht. Ook hiervan komt een door de 
ouders getekend verslag. 
Maart 
 Als de problemen/achterstanden niet voldoende zijn opgelost, wordt aan de ouders aangegeven dat 
een jaar zittenblijven nu definitief is. Er wordt weer een door de ouders ondertekend verslag 
verwacht. 
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Wanneer leerkracht(en) besluit(en) om een leerling te laten zitten of een leerling een verlengde 
kleuterperiode  te geven, zijn de volgende criteria aangegeven om tot een weloverwogen besluit te 
komen. 
 
Naam leerling :   
Leeftijd  :           
Groep  :  
Leerkracht(en)  :  
Datum  :  
  
 
 Ontwikkelingsniveau:  

Cito DMT:   kaart 1  
                 kaart 2  
                 kaart 3  
 
Cito begrijpend lezen  
 
Cito Rekenen  
 
Cito Spelling  

 
 Intelligentie:  

 
 Gedrag/werkhouding:  

 
 

 Expertise/mogelijkheden van de school:  
 
 
 Bijzondere omstandigheden:  

 
 
 
Handtekening ouder(s):                                          Handtekening: Groepsleerkracht.: 

 
      --------------------------                                         ------------------------------- 
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