Beleid herfstkinderen

basisschool `De Kring`

Herfstkinderen is een term die gebruikt wordt bij kinderen die geboren zijn in oktober,
november en december. De inspectie heeft de leeftijdsgrens van 1 oktober naar 1 januari
verschoven (Wet op het basisonderwijs uit 1985). Daardoor kunnen er kinderen zijn die na
anderhalve jaar kleuteren naar groep 3 gaan.
Er is een verschil tussen herfstkinderen en kleuters die verlengen. Van kleuterverlenging is
sprake als een kind in groep 3 zit als het 7 jaar is.
De Wet op het Primair onderwijs (WPO) schrijft dat het kind recht heeft op een
ononderbroken ontwikkeling en dat de basisschool doorlopen moet kunnen worden binnen
acht jaar. Daarnaast heeft de school de vrijheid haar onderwijs, binnen wettelijke kaders,
in te richten naar eigen inzichten.
Op De Kring merken wij dat kinderen zich vaak beter ontwikkelen na 2 ½ jaar in de
kleutergroep in plaats van 1 ½ jaar.






Leerlingen hebben dan een voldoende aanbod gehad op elk kerngebied en de
leerling heeft genoeg tijd, minstens 2 jaar, gehad om zich op alle kerngebieden te
ontwikkelen. Met name de werkhouding is na 2 jaar voldoende: taakgerichtheid,
actieve luisterhouding, het kunnen volgen van instructie, het kunnen concentreren.
De leerling is gemotiveerd om te willen leren lezen, schrijven en rekenen.
De sociale /emotionele ontwikkeling is naast de cognitieve ontwikkeling voldoende
ontwikkeld en de leerling is rijp genoeg om naar groep 3 te gaan. Hieronder wordt
verstaan: voelt een kind zich veilig, heeft het kind zelfvertrouwen, neemt het kind
zelf initiatieven, spel is voldoende ontwikkeld, de motoriek is voldoende
ontwikkeld, kan het kind omgaan met andere kinderen en kan het kind omgaan met
teleurstellingen en successen.
De leerling voldoet aan de minimumdoelen van SLO om naar groep 3 te gaan.

Nieuwe ouders worden tijdens de rondleiding en het intakegesprek op de hoogte gesteld
van onze visie hierop. Een visie die overigens ondersteund wordt door recente
onderzoeken.
Om een goed gefundeerde en breed gedragen beslissing te nemen over het wel of niet
doorgaan van “herfstkinderen” naar groep 3, worden hier niet alleen de ouders in mee
genomen, maar is er ook een overleg met de intern-begeleidster, de directeur en de
leerkracht. De uiteindelijke beslissing wordt tijdens dit overleg genomen. In januari
worden de ouders al op de hoogte gesteld van mogelijke twijfels. In maart volgt er
eventueel een vervolggesprek. In mei volgt de bovengenoemde leerlingbespreking waarin
de betreffende herfstkinderen besproken worden.
Er wordt altijd gekeken naar de algehele ontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling
en cognitieve ontwikkeling. De individuele ontwikkeling staat centraal.
Daarnaast is er jaarlijks overleg met onderbouwleerkrachten en de leerkrachten van groep
3 om de overgang van groep 2 naar 3 te evalueren. Met elkaar wordt besproken hoe
herfstkinderen van vorig jaar hebben gefunctioneerd in groep 3 en waar we aan kunnen
werken om de overgang van groep 2 naar groep 3 makkelijker te maken.
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