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Protocol zittenblijven
Er kan na overleg met ouders besloten worden dat een kind een jaar over doet. Dit gebeurt alleen als we
ervan overtuigd zijn, dat het kind daar baat bij heeft. Zittenblijven heeft vaak een negatieve klank, maar
voor sommige kinderen is het prettig om na een tijdje te ontdekken, dat ze niet op vele fronten op hun
tenen moeten lopen. Ook is het stimulerend om te ontdekken dat ze niet tot de zwakste leerlingen
behoren. Vaak krijgen kinderen die een jaar overdoen een aangepast programma.
Leerlingen doen een groep over als:
1. Een leerling op meerdere cognitieve gebieden ondanks extra hulp onder het groepsniveau scoort.
2. En/of de leerling jonger is in zijn sociaal emotionele ontwikkeling.
3. Als de verwachting is dat een leerling met een jaar doubleren zijn/haar achterstand in
kan lopen.
4. Als daardoor het verloop van zijn/haar schoolloopbaan op een hoger niveau afgesloten
kan worden.
5. Waarschijnlijk is dat dan de leerling in het vervolgonderwijs beter kan instromen

Procedure:
Deze procedure gaat in overleg met de groepsleerkracht, intern begeleider, remedial teacher (eventueel)
en de ouders.
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Signaleren van achterstand d.m.v. o.a. methoden gebonden toetsen en cito toetsen. (Begin cito).
Ouders hierover inlichten. Afspraak maken om regelmatig contact te houden.
Handelingsplan opstellen, daarna uitvoeren en evalueren. Dit kan zowel buiten als in de groep.
Het eerstvolgende meetmoment (Midden cito) van het leerlingvolgsysteem de toetsresultaten
vergelijken en vooruitgang bespreken.
Als dit het moment is waar aan doublure gedacht wordt, dit bespreken met de
ouders/verzorgers.
De tweede handelingsperiode wordt gestart.
Als rond maart, april er nog steeds te weinig vooruitgang wordt geboekt volgt een evaluatie met
ouders/verzorgers.
Na de laatste toetsen (Eind cito) de toetsresultaten vergelijken en bespreken met ouders. De
resultaten van de methodetoetsen in de hieraan voorafgaande periode worden ook
meegenomen waarbij de uiteindelijke beslissing wordt genomen.
De uiterlijke beslissingsdatum vindt minimaal 2 weken voor het eind van het schooljaar plaats. In
deze maand is er nog een laatste mogelijkheid om bij grote twijfel van de leraar dit tijdens de
leerlingbespreking met andere leerkrachten te bespreken.

Als de ouders niet akkoord gaan met het advies van de school, volgt een gesprek waarbij de directie en
eventueel de intern begeleider aanwezig is. Hierbij wordt de reden van doubleren toegelicht. Ouders
kunnen hun visie aangeven.
Na overleg met de ouders beslist uiteindelijk de school over het al dan niet zittenblijven. De schoolleiding
is eindverantwoordelijk.

