
 

 

 

Werkwijze doubleren op de KlimOp 
Doubleren (groep 3 t/m 7)  

Iedere leerling ontwikkelt zich op zijn of haar eigen tempo. De leerkracht zal de 

leerling hierbij ondersteunen en biedt de lesstof en begeleiding die nodig is om de 

leerdoelen van het betreffende leerjaar zich eigen te kunnen maken en de 

vaardigheden die hierbij nodig te leren en beheersen. 

Dit zijn landelijk vastgestelde richtlijnen waarop het primair onderwijs is 

opgebouwd en ingericht. Wanneer de leerdoelen en vaardigheden voldoende 

worden beheerst kan een leerling door naar het volgende leerjaar waar er verder 

wordt gebouwd aan de basis van het jaar ervoor.  

Wanneer niet alle leerdoelen worden beheerst of een kind onvoldoende vaardig is om de overstap 

naar het volgende leerjaar te maken, kan er besloten worden om een leerling extra tijd te geven om 

zich te ontwikkelen en nogmaals de stof in het desbetreffende jaar aangeboden te krijgen. Dit heet 

doubleren.  

Op de KlimOp vinden wij het van belang dat wij samen met ouders goed de ontwikkeling van elk kind 

volgen. Wij hechten daarom veel waarde aan de samenwerking met ouders. In de ‘gouden driehoek’: 

ouders, school en kind kijken we allemaal door onze eigen bril naar hetzelfde kind, elk kind is uniek, 

samen willen we wat het beste is voor het kind. Het kan voorkomen dat de school en de ouders 

hierover van mening verschillen. 

Om deze reden is een goede en frequente communicatie van wezenlijk belang. Op het moment dat 

de leerkracht twijfelt over de voortgang en de ontwikkeling van de leerling worden ouders al in het 

beginstadium op de hoogte gebracht. Ook de intern begeleider helpt mee om een volledig beeld van 

de leerling te schetsen door klasbezoeken, observaties en oudergesprekken.  

Het besluit tot een doublure mag voor ouders nooit een verrassing zijn. Samen met ouders, 

leerkracht en intern begeleider kan weloverwogen besloten worden dat een leerling het leerjaar  

opnieuw doet.  

Wanneer ouders het niet eens zijn met het advies van school om een leerling te laten doubleren kan 

besloten worden de leerling tóch in het volgende leerjaar te laten starten. In dat geval zal school de 

hieruit volgende consequenties met ouders bespreken en duidelijke afspraken maken, bijvoorbeeld 

over (extra) begeleiding. Ook in het nieuwe leerjaar zullen er regelmatig gesprekken met ouders 

plaatsvinden om opnieuw de ontwikkeling van de leerling te volgen en te bespreken.  

Kleuterverlenging (groep 2) 

Wanneer een leerling in groep 2 extra tijd krijgt om zich te ontwikkelen, is er sprake van 

kleuterverlenging, dit wordt niet gezien als “doublure".  

Soms wordt tot kleuterverlenging besloten als een leerling in groep 2 nog niet toe is aan de start met 

het formele lees- en taalonderwijs van groep 3. De redenen om een kleuter langer in de kleutergroep 



 

 

te houden kunnen op sociaal-emotioneel, motorisch of cognitief gebied liggen. Ook een nog niet 

voldoende ontwikkelde taak- en werkhouding of de aanwezigheid van een (taal)achterstand kunnen 

een reden zijn om een jonge leerling extra tijd te geven.  Ook bij de beslissing tot kleuterverlenging 

zullen ouders in een vroeg stadium worden betrokken.  

Leerlingen die in oktober, november en december op school starten, worden extra goed 

geobserveerd. Zij hebben namelijk een kort eerste kleuterjaar en zouden zo na slechts 1,5 jaar 

kleuteronderwijs kunnen gaan starten in groep 3. Ook met ouders van deze 'najaarsleerlingen’ wordt 

in een vroeg stadium gecommuniceerd of de leerling zich al voldoende heeft ontwikkeld om sterk te 

starten in groep 3. Wanneer hier twijfels over zijn, zal worden besloten tot extra tijd in de 

kleutergroep, ook dan is er sprake van kleuterverlenging (en geen doubleren).    

Geen overeenstemming 

Wanneer ouders en school niet tot overeenstemming kunnen komen zal school duidelijk maken tot 

welke consequenties het niet opvolgen van het schooladvies kan leiden. Hierover vindt 

verslaglegging plaats in het leerlingdossier. Blijven ouders bij hun standpunt dan kan er besloten 

worden om toch over te gaan naar het volgende leerjaar maar zal er zeer regelmatig gekeken worden 

hoe dit verloopt en zullen ouders hierbij betrokken worden. 

In dat geval zal school de hieruit volgende consequenties bespreken en duidelijke afspraken maken 

met ouders, bijvoorbeeld over (extra) begeleiding. Ook zullen er regelmatig gesprekken met ouders 

plaatsvinden om ook nu de ontwikkeling van de leerling te bespreken.  


