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Wat zijn najaarsleerlingen? 
Najaarsleerlingen zijn kinderen die in oktober, november of december jarig zijn. Deze kinderen hebben 
ofwel een relatief lange (ruim acht jaar) of een relatief korte (ruim 7 jaar) basisschoolloopbaan. De 
overheid vraagt van ons als school om te kijken naar de ontwikkeling van uw kind zodat de ontwikkeling 
van uw kind een doorgaande lijn kent.  In deze flyer kunt u lezen op welke wijze wij dit op de Ridderhof 
vormgeven. 

 
Vanuit de visie van de Ridderhof 
In onze visie staat: “Ons uitgangspunt is dat een kind zich veilig voelt, zodat het zich optimaal binnen zijn 
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mogelijkheden kan ontwikkelen.”  In het laten ontwikkelen binnen de mogelijkheden van een kind staat voor de Ridderhof de 
communicatie met u, als ouders voorop. De Ridderhof vindt het van groot belang u mee te nemen in het proces. Wij voeren een 
zorgvuldig beleid met betrekking tot najaarsleerlingen. 

 
Waar kijken wij naar? 
Wij gaan uit van de totale ontwikkeling op basis van de KIJK observatielijnen: 
� Zit uw kind lekker in zijn/haar vel? Heeft uw kind al voldoende zelfinzicht? Herkent uw kind emoties bij zichzelf en 

anderen? Heeft uw kind voldoende controle over zijn/haar gedrag?; 
�   In hoeverre speelt uw kind al met anderen en kan hij/zij rekening houden met anderen?; 

�   Hoe speelt uw kind in de hoeken? Welk spelgedrag vertoont hij/zij?; 
� Hoe taakgericht is uw kind? In welke mate kan uw kind al langere tijd geconcentreerd bezig zijn met een taak? Hoe 

zelfstandig is uw kind al? Hoeveel doorzettingsvermogen laat uw kind zien?; 
�   Hoe is de motorische ontwikkeling van uw kind? Hierbij kijken we naar de kleine en de grote motoriek.; 
� In welke mate is uw kind al geïnteresseerd in boeken? In hoeverre heeft uw kind al belangstelling voor letters? Hoort 

uw kind verschil tussen woorden die op elkaar lijken? ; 
�   In hoeverre herkent uw kind al cijfers? En heeft hij/zij inzicht in de relaties tussen getallen in praktische (spel) situaties? 

Hoe is het ruimtelijk inzicht van uw kind?; 
Daarnaast biedt het groep 3 rijpheidsprotocol van Pravoo aanvullende 
informatie om een passende keuze te maken. 

 
Hoe wordt u hierbij betrokken? 
Leerkrachten bespreken in een vroeg stadium met u hoe de ontwikkeling van 
uw kind verloopt. Zijn er redenen om een kleuterbouwverlenging te 
overwegen? De intern begeleider en mogelijk de directie van de Ridderhof 
denken mee met u en de leerkrachten. In geval van twijfel kan de school de 
leerkrachten van groep 3 vragen om mee te denken. De uiteindelijke keuze 
voor kleuterbouwverlenging dan wel overgang naar groep 3 wordt duidelijk 
gemotiveerd en beargumenteerd. Uitgangspunt is dat wij deze keuze in goed 
overleg met u maken. Mocht er onverhoopt sprake zijn van tegenstrijdige visies 
tussen de Ridderhof en u dan is de mening van school doorslaggevend. 

 
Kleuterbouwverlenging: en dan? 
Verlenging van kleuterbouw is geen zittenblijven. De najaarsleerlingen die niet 
in aanmerking komen voor doorstroming naar groep 3 krijgen aanbod op maat 
op de verschillende ontwikkelingsgebieden. In de kleuterbouw wordt op verschillende niveaus lesstof aangeboden. Op die 
manier zorgen we voor een passend aanbod zodat uw kind de vaardigheden aangeboden krijgt waar hij op dat moment in zijn 
ontwikkeling aan toe is. Dit onderwijsaanbod wordt met u besproken en vastgelegd in groepsplannen. De ontwikkeling van uw 
kind zal door de verlenging niet onderbroken worden. 

 
Wilt u nog meer informatie? Raadpleegt u dan onze schoolgids of download de brochure Doorstroom van kleuters via 
onderstaande link: https://www.poraad.nl/ledenondersteuning/publicaties/onderwijsinhoud-en-opbrengsten/doorstroom-van- 
kleuters 

 
 
 
 
 
 
 
 


