
Doorstroom van kleuters
“Is het kind klaar voor groep 3, of is groep 3 klaar voor het kind?”

Het Jonge Kind

De inspectie
De inspectie verwacht dat scholen op 
basis van de ontwikkeling van het kind 
beredeneerde afwegingen maken over de 
doorstroom naar de volgende groep. En dat 
u zelf criteria en procedures opstelt waarmee 
de beslissing tot kleuterbouwverlenging of 
doublure wordt onderbouwd. Ook dient de 
school ervoor te zorgen dat de leerling niet 
een jaar lang opnieuw dezelfde lesstof krijgt 
aangeboden. Een mooie uitdaging.

De vraag is: hoe geeft u dit  
vorm op uw school?
IJsselgroep biedt een cursus waarbij uw 
leerlingen centraal staan. Handig: de 
bijeenkomsten zijn zo gepland dat de 
cursusinhoud u helpt bij de doorstroom-
vragen van dat moment in het schooljaar.

Doel en inhoud van de cursus
Op basis van leerlingen uit uw eigen groep 
en ervaringen uit de praktijk komen we 
tot een helder beeld hoe u dit samen met 
uw collega’s kunt oppakken. Tijdens de 
scholing wordt er gebruik gemaakt van de 
brochure van de PO-Raad Doorstroom van 
kleuters: Is het kind klaar voor groep 3, of 
is groep 3 klaar voor het kind? De cursus 
helpt om deze handreiking toe te passen 
in uw dagelijkse praktijk.

Een greep uit de onderwerpen
• Doelgericht spelen in groep 2 en in 

groep 3: inspiratie en organisatie
• Najaarsleerling
• Procedure/tijdpad
• Ouders

Hoe ga je als leerkracht en als school om met een kleuter die nog niet toe lijkt te zijn 
aan groep 3? Richt je de kleutergroepen ‘schoolser’ in dan bekruipt je misschien het 
gevoel dat jonge kinderen geen kind meer mogen zijn. Bouw je meer spelelementen 
in groep 3 in dan is er misschien de angst dat er niet voldoende tijd is voor de leerstof. 
Een soepele overgang van groep 2 naar groep 3 is van belang voor het kind, maar hoe 
realiseer je een goede doorlopende ontwikkellijn? En spreken de leerkrachten van groep 
1-2 en de leerkrachten van groep 3 eigenlijk wel dezelfde taal?*) Ga samen met ons op 
zoek naar antwoorden tijdens de cursus Doorstroom van kleuters: van groep 2 naar 3.



Wat levert het op?
Aan het eind heeft u
• een praktische handreiking voor uw 

eigen school:
• met criteria voor de doorstroom:
• en daarbij afspraken over aanbod in  

de groepen.

Doelgroep
Leerkrachten groep 1-2-3, onderbouw-
coördinatoren en intern begeleiders van 
basisscholen. Wenselijk is dat de scholing 
met meerdere mensen vanuit het team 
wordt gevolgd en/of vanuit de scholing 
binnen het team samen wordt uitgewerkt 
en uitgevoerd.

Bouwstenen
Cursus van drie studiemiddagen, gevolgd 
door een eindgesprek bij u op school 
waarbij ook de directeur aanwezig is.

Wanneer?
Start schooljaar 2017-2018:
• woensdagen 13 september en  

8 november 2017 en 7 maart 2018 
(14.00 - 17.00 uur) 
Locatie omgeving Doetinchem

• donderdagen 14 september en  
16 november 2017 en 8 maart 2018 
(14.00 - 17.00 uur) 
Locatie IJsselgroep Apeldoorn/Zwolle

Kosten
Prijs per deelnemer: € 495,00.
De tweede en volgende deelnemers 
betalen € 395,00.

De cursus bij u op school?
Dat kan natuurlijk ook. Neem voor meer 
informatie contact met ons op.

Meer weten?
Neem dan contact op met  
Rian Helmink (06 23 25 26 75,  
rian.helmink@ijsselgroep.nl)  
of kijk op www.ijsselgroep-ed.nl.

*) Uit de brochure ‘Doorstroom van kleuters’ 
van het ministerie van onderwijs en PO-raad 
(Huizinga, 2016)
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