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Vervroegde toelating 

Kinderen gaan met 4 jaar naar de basisschool. In incidentele gevallen is het wenselijk om het kind na 

een zorgvuldige besluitvorming in staat te stellen eerder naar school te laten gaan. Het gaat hierbij 

om kinderen die een ontwikkelingsvoorsprong hebben. Deze kinderen hebben een grote behoefte 

aan contact met ontwikkelingsgelijken. Door deze kinderen eerder naar school te laten gaan, 

prikkelen we kinderen kunnen zij zich door-ontwikkelen en kan demotivatie voor het schools leren in 

een later stadium voorkomen worden. Het belang  van het kind staat voorop in deze besluitvorming. 

Kinderen die nog geen 4 jaar zijn, worden niet meegeteld op de teldatum. 

 

Criteria voor vervroegde toelating: 

 Het kind is minimaal 3 jaar en 10 maanden. (In zeer speciale gevallen 3 jaar en 6 maanden.) 

 Het kind is zelfredzaam: het is zindelijk en kan zichzelf aan- en  uitkleden. 

 Het kind kan omgaan met ‘uitgestelde aandacht’. 

 Het kind is voldoende weerbaar. 

 De ontwikkelingsvoorsprong wordt erkend door het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal . 

 Het kind laat tijdens de observatie zien dat er sprake is van een ontwikkelingsvoorsprong . 

Protocol: 

1. De eerste signalering vindt plaats op het kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en/of door 

ouders. 

2. Ouders  gaan in gesprek met de leiding van het kinderdagverblijf / de peuterspeelzaal  en 

vragen om een positief advies inzake de ontwikkelingsvoorsprong. 

3. Bij een positief advies  neemt de  Bonte Pael contact op met het kinderdagverblijf / de 

peuterspeelzaal voor nadere informatie. 

4. De eerste ochtend neemt de  leerling  plaats in de groep zoals gebruikelijk bij een eerste 

wenochtend. 

5. Tijdens deze wenochtend zal een teamlid a.d.h.v. een ontwikkelingsmateriaal en 

observatielijst de voorsprong van de peuter observeren (zie observatielijst). 

6. Op basis van de verkregen gegevens vindt besluitvorming door de basisschool plaats over 

vervroegde toelating. 

7. De school bepaalt het instroomtraject van de leerling. 

8. Na een afgesproken periode volgt er een evaluatie met de leerkracht en de ouders. 

9. Aan de hand van observaties door de groepsleerkracht en de ervaringen van de ouders kan 

besloten worden om het aantal dagdelen op school geleidelijk op te voeren naar meerdere 

dagdelen per week. Mogelijk kan dit naar een volledige week. 

Verantwoordelijkheid: 

 Ouders dragen de verantwoordelijkheid voor de opvang en aanwezigheid. 

 Vervroegd geplaatste kinderen vallen onder de schoolverzekering en worden hiertoe 

specifiek aangemeld bij het stafbureau. 

 De basisschool heeft een inspanningsverplichting t.a.v. het kind dat vroeger instroomt. 


