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Protocol Versnelde doorstroming
(middenbouw)

Een leerling, groep 4, die volgens de leerkracht in aanmerking komt voor een versnelde
doorstroming,
-

wordt regelmatig besproken in de leerlingbespreking
wordt regelmatig geobserveerd door de eigen leerkracht ( verslag )
wordt minimaal 1 keer geobserveerd door intern begeleider mi – bo ( verslag )
wordt minimaal 1 keer geobserveerd door de coördinator HB ( verslag )
heeft bovengemiddelde toetsscores op alle gebieden
is sociaal zo sterk dat hij/zij zich weet te handhaven in een bovenbouwgroep

Tijdens de ouderverslagen in januari/ februari worden de ouders van het voornemen van de
versnelde doorstroming in kennis gesteld.
De Intern Begeleider en de leerkracht van het desbetreffende kind bespreken tijdens de
leerlingbespreking in de maand januari welke kinderen uit de groep mogelijk in aanmerking
komen voor een versnelde doorstroming.
Tijdens dit overleg wordt een beslissing genomen.
Deze beslissing kan gepaard gaan met nader vast te stellen voorwaarden.
De ouders worden van de beslissing en de eventuele voorwaarden direct in kennis gesteld.
Een overzicht van de besproken leerlingen wordt aan de schoolleiding doorgegeven
( Intern Begeleider ).
Het kan zijn dat ouders, collega’s of anderen denken aan een versnelde doorstroming.
Partijen maken dit aan de leerkracht, de IB-er of de schoolleiding bekend. De melding wordt
tijdens de eerstvolgende leerlingbespreking aan de orde gesteld.
Aan de hand van de vastgelegde gegevens wordt bepaald of deze leerling in aanmerking
komt voor een procedure, als boven geschetst.
Eventueel kunnen er extra toetsen afgenomen worden om te zien of het kind in alle
opzichten aan de normering voldoet.
Ouders worden van de beslissing in kennis gesteld ( leerkracht en/of IB – er ).
Daarnaast moet de gang van zaken duidelijk vermeld worden in het verslag en in het
dossier van het kind.
Ook ( en vooral ) de praktische zaken die van de beslissing een direct gevolg zijn dienen
zowel in het dossier, als in het verslag duidelijk te worden aangegeven.

17-11-2015

