Oog voor peuters en kleuters

Van groep
2 naar
groep 3
De overgang van groep 2 naar groep 3 is een
grote stap voor kinderen. Ze gaan leren lezen,
schrijven, rekenen en dat moet allemaal op
hun eigen stoel gebeuren. Deze overgang zal
een van de grootste zijn die een kind op de
basisschool gaat maken. Veel leerkrachten uit
de onderbouw staan in de periode voor de
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Tips voor leerkrachten
•	Betrek ouders, de intern begeleider en de leerkrachten uit groep 3 bij de beslissing.

•

Maak duidelijke overgangsafspraken en bespreek
wat jullie doen bij kinderen waarover twijfel is.

•	Laat je een kind langer kleuteren, weet dan precies waar je aan werkt en hoe dat wordt gedaan.

• Zorg dat je twijfelkinderen eerder in kaart hebt
• Vraag ouders wat het kind thuis laat zien
•	Bekijk welke mogelijkheden er zijn voor spelend
leren in groep 3

•

Maak gebruik van observatie instrumenten

de kleuterklas. Kinderen die thuis een andere

Spelend leren bij u op school?

Sociaal emotioneel nog niet zo ver
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Neem contact op met onderwijsadviseur

Leraren veronderstellen vaak ten onrechte dat
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