
 

Protocol doorstroom kinderen binnen het kindcentrum op grond van hun 
persoonlijke ontwikkeling. 
 

• Als een peuter 3 jaar en 8 maanden is kan hij/ zij op grond van zijn haar 
ontwikkeling een aantal momenten in de week meespelen in de onderbouwgroep 
van de Madeliefjes of de Keiers. 

• Onderbouwleerkrachten en pedagogisch medewerkers uit de beide peutergroepen 
overleggen 1 keer per twee maanden over de kinderen binnen het kindcentrum 
over ontwikkelvoorsprong van kinderen en over ontwikkelachterstanden.  

• Hierbij is de intern begeleider van de onderbouwgroep aanwezig 
• De leidsters geven aan welke kinderen er aan toe zijn om af en toe een uurtje te 

komen spelen 
• Hierbij wordt het observatiemiddel KIJK  van de kinderopvang gebruikt en daaruit 

moet blijken of een kind aan een volgende stap toe is. 
• Er wordt een opbouwschema gemaakt in overleg met leidster(s)en stamgroep 

leerkracht; waarbij de ouders nauw worden betrokken. 
• Duit schema wordt steeds verder opgebouwd totdat het kind volledig naar de 

basisschool kan gaan op 4 jarige leeftijd. Tot die tijd  blijft het kind ingeschreven 
staan bij de kinderopvang i.v.m. wettelijke aansprakelijkheid, het kind wordt alleen 
bij goedkeuring van de 3 partners geplaatst in een onderbouwgroep wanneer zij/hij 
ook is ingeschreven bij de school in het kindcentrum zodat een kind een 
ononderbroken ontwikkeling kan volgen. 

• De peuter moet zindelijk te zijn en alleen naar de WC te kunnen gaan 
• Ook moet de peuter  goed zelfredzaam te zijn binnen een grote groep met 1 

onderbouwleerkracht 
• In het proces om tot  een besluit voor doorstroom te komen, worden de  

orthopedagoge van SKCN en de intern begeleider van de school betrokken. 
• een peuter kan eerder instromen wanneer de groep niet boven de 25 leerlingen is; 

of in overleg wanneer het kind toch nog voor de zomer in de groep wordt 
geplaatst.. 

• Totdat het kind daadwerkelijk 4 jaar is ( wettelijk zo geregeld, is dit een pilot om te 
komen tot een natuurlijke doorstroom die hopen we landelijk mogelijk zal worden 
gemaakt. 

• Kinderen die qua ontwikkeling deze stap nog niet kunnen zetten blijven gewoon in 
de peutergroep, totdat zij eraan toe zijn om te wennen. 

• Het is mogelijk om een peuter die vier jaar geworden is, voorlopig in de middag 
nog te laten opvangen in de peutergroepen Sprankel en Glitter, zodat de overgang 
ook ononderbroken zal voorlopen en de peuter tijd krijgt om te wennen. Voor de 
middagdagdelen zal de peuter dan ingeschreven zijn bij de SKCN en in de 
ochtenden op school. 

• Er zal een warme (Kristal heldere) overdracht plaats te vinden 
• Ouders tekenen de afspraken en het protocol samen met de kinderopvang en de 

school. 
 
 
 
 



 

Praktische afspraken: 
We starten met:  

• Het voorleggen van het protocol aan de klankbordgroep medewerkers en ouders op 
19 februari a.s.; 

• 2x per week  
• Tijden : 12.45-14.30 uur 
• De peuterleidster brengt en haalt het kind 
• Wanneer de onderbouwleerkracht ziet dat het niet goed gaat met het kind zal dit 

besproken moeten worden met peuterleidster en ouders. Zo nodig kan de keuze 
gemaakt worden om te stoppen 

• Het starten van doorstroom doen we niet in de maanden december en juni 
• Lopende doorstromers gaan door in dec/juni. We starten de doorstroom ook niet op 

een feestdag. 
• Doorstromen vindt gewoon doorgang als er invallers in de onderbouwgroep staan 
• Dit protocol moet in de MR (school) worden besproken en van instemming worden 

voorzien. 
• Dit protocol wordt in de centrale cliëntenraad (SKCN) op de agenda  gezet  
• Het protocol wordt ( na goedkeuring) in de schoolgids opgenomen en op de website 

van het Kristal en van de school gezet. 
• Het protocol wordt in het pedagogisch werkplan en de website geplaatst na 

goedkeuring. (SKCN) 
• De peutergroepen kunnen kleutermaterialen lenen om zo de ontwikkeling van de 

kinderen te bevorderen. 
• De stam-groep leerkrachten van de onderbouwgroepen kunnen adviseren welke 

materialen er geschikt zijn om te gebruiken. 
• De BSO wordt even eens op de hoogte gesteld van de doorstromers. 

 

Dit protocol is tot stand gekomen door inbreng van de pedagogisch 
medewerkers, de stamgroep leerkrachten, de intern begeleider, de manager 
kinderopvang en de clusterdirecteur. Er wordt in schooljaar 2018-2019 een 
evaluatiegesprek gevoerd met alle betrokkenen. 
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