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Criteria ontwikkelingsniveau
aanmelding groep 1:  

De basiskenmerken volgens
KIJK! dienen in orde te zi jn.  Met als
richtl i jn dat het kind goed in zi jn/haar 
 vel zit  en zich op zi jn/haar gemak
voelt ik de groep.

De volgende criteria worden
gehanteerd. Waarbij  het accent
gelegd wordt op de criteria met een
sterretje.

De betrokkenheid, volgens de definit ie
van KIJK!,  is minimaal 3 –3,5.  

DEELNAME PEUTER-KLEUTERGROEP

P R I N S  W I L L E M  V A N
O R A N J E S C H O O L

Durft zelf keuzes te maken.  
Begint uit zichzelf met een activiteit .    
Doet mee met een kringgesprek.  
Geeft bi j  het bespreken van een
activiteit zi jn eigen mening.
*Voelt zich veil ig in een kleine groep. 
*Voelt zich veil ig in een grote groep.  
Is open in contacten met andere
kinderen. 
Is open in contacten met de
pedagogisch medewerker.    
Aanvaardt aandacht in de vorm van
een pluim of een troostend woord.
*Past zich gemakkeli jk aan
wisselende situaties aan.  

*Heeft zin in het werken met
ontwikkelingsmaterialen. 
*Heeft plezier in spel en werken met
constructiematerialen. 
*Gaat actief in op wat het in de
omgeving waarneemt; voorwerpen uit
de omgeving hebben een grote
aantrekkingskracht.   
Zoekt nieuwe uitdagingen; streeft
andere oplossingen dan de
‘gebruikeli jke’ na; pakt naar onbekend
materiaal.    
*Durft fouten te maken.  
*Durft stout gevonden te worden.  

Komt met plezier naar het
kindercentrum.  
Durft zich te laten zien of horen.  
Gaat uitdagingen aan en durft r isico’s
te nemen.  
Komt voor zichzelf op.   
Weet van zichzelf wat het wel en niet
(goed) kan.

Vrij zijn van emotionele belemmeringen:

Nieuwsgierig en ondernemend zijn:

Zelfvertrouwen:



OVERGANG GROEP A NAAR EEN
GROEP B, C OF D 

Het kind is minimaal 4 jaar oud.

De basiskenmerken volgens KIJK! dienen in orde te zi jn.  Het kind zit  goed in zi jn
vel en voelt zich op zi jn gemak ik de groep.  

Bij  de geobserveerde doelen van Onderbouwd werkt het kind in ontwikkelstap
B of hoger. De leidsters en leerkrachten verwacht dat dat ook het geval zal
zi jn met de nog niet geobserveerde doelen.   

Het kind is zindeli jk.  ‘Ongelukjes' komen vri jwel nooit meer voor.    

Basisvoorwaarden overgang van een groep A naar een groep B, C of D:

Kinderen die niet aan deze criteria voldoen, maar waarvoor wel zwaarwegende
argumenten zi jn om ze door te laten stromen, worden besproken in het maandeli jks
overleg tussen de PM-ers en de leerkrachten. Deze kunnen in overleg besluiten om
een kind toch door te laten stromen (m.u.v.  het niet voldoen aan de eis over 4 jaar
oud zi jn) .  
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Bij  het laten doorstromen van de kinderen ki jken we naar de volgende
aspecten: groepsgrote, karakter van het kind, de zorgvraag en de
groepssamenstell ing bestaande groep. 

Door deze aspecten stuk voor stuk te bekijken, kunnen een groep kiezen die
een optimale leeromgeving biedt voor het desbetreffende kind.   

P R I N S  W I L L E M  V A N
O R A N J E S C H O O L

Hierbij houden wij rekening met: 



OVERGANG GROEP 1 NAAR GROEP 2

Naast de onderstaande basisvoorwaarden
wordt er gekeken naar de KIJK!-registratie en
de geregistreerde doelen van Onderbouwd.

Hieronder vindt u een overzicht van de
basisvoorwaarden voor de overgang van
groep 1 naar groep 2. 

Deze voorwaarden zi jn opgesplitst in de
volgende categorieën:
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O R A N J E S C H O O L

Sociaal - emotionele ontwikkeling:
Het kind kan goed
overweg met
leefti jdsgenoten. 
Het spel van het kind
heeft zich voldoende
ontwikkeld. 
Het kind is emotioneel
stabiel.  
Het kind is gemotiveerd
om te leren en heeft een
goede werkhouding. 
Het kind kan enige ti jd
zelfstandig werken na de
instructie
(zelfvertrouwen).  
Het kind is nieuwsgierig
en durft uitdaging aan te
gaan. 
Het kind is voldoende
zelfredzaam. 

 

Geletterdheid Gecijferdheid

Motorische ontwikkeling:
Het kind weet dat er van
links naar rechts wordt
geschreven (naam,
schri jfpatronen etc.) .  
Het kind hanteert op een
juiste wijze de prikpen,
schaar en/of potlood. 

 

Het kind kan passief
ri jmen met behulp van
afbeeldingen. 
Het kind kan auditief de
beginklank van mkm-
woord benoemen. 
Het kind kan lettergrepen
samenvoegen tot een
woord. 
Het kind kan eenvoudige,
tekstgerichte vragen
beantwoorden. 
Het kind voorspelt een
verhaal a.d.h.v.  de titel
en/of afbeeldingen. 
Het kind weet dat er van
links naar rechts gelezen. 
Het kind kan kleine
visuele verschil len
waarnemen in gekleurde
vormen. 
Het kind kan een
eenvoudig verbaal
gegeven opdracht
uitvoeren. 
Het kind kan een woord
dat in klankgroepen
wordt gezegd koppelen
aan een afbeelding. 

 

Het kind telt door vanaf
verschil lende getallen in
de telri j  t/m 20. 
Het kind herkent getallen
t/m 6. 
Het kind weet wat er met
'0'  bedoeld wordt.  
Het kind kan
hoeveelheden t/m 3 in
één keer overzien en
benoemen. 
Het kind kan
hoeveelheden tot
tenminste 5?
representeren met bv.
vingers, stippen,
streepjes etc. 
Het kind hanteert
rangtelwoorden (eerste,
tweede enz.) .  tot
tenminste 5. 
Het kind kent begrippen
als meer/minder,
veel/weinig en kan deze
onderscheiden. 
Het kind kent de
begrippen naast, op,
onder, voor en achter.  
Het kind kan een aantal
(on)eerl i jk verdelen. 

Wordt er aan meerdere van de bovengenoemde basisvoorwaarden
getwijfeld? Dan wordt de kwaliteitskaart gevolgd.
 



Het kind kan zi jn of haar
eigen naam (leesbaar)
schri jven.
Het kind kan ri jmen.
Het kind kan eenvoudige
woorden hakken en
plakken. 
Het kind kan lettergrepen
samenvoegen tot een
woord.
Het kind kan een logisch,
verstaanbaar verhaal
vertellen.
Het kind voorspelt een
verhaal a.d.h.v.  de titel
en/of afbeeldingen.
Het kind weet hoe je een
boek moet lezen (van
links naar rechts).
Het kind kan minimaal 12
letters benoemen.
Het kind kan onderscheid
maken tussen de begin-,
midden- en eindklank
(auditief en visueel)  
Het kind kan kleine kleine
visuele verschil len
waarnemen in  of letters
en/of woorden. 

 Het kind heeft een
pengreep waarbij  het
driekantig potlood netjes
gehanteerd wordt.
Het kind kan kleine
eenvoudige
schri jfbewegingen maken. 

 

Het kind telt door vanaf
verschil lende getallen in
de telri j  t/m 20.
Het kind telt terug vanaf
getallen t/m 10.
Het kind herkent getallen
t/m 12.
Het kind schri jft  getallen
t/m 10.
Het kind weet wat er met
'0'  bedoeld wordt.
Het kind kan
hoeveelheden t/m 5 in
één keer overzien en
benoemen.
Het kind kan
hoeveelheden tot
tenminste 10
representeren met bv.
vingers, stippen,
streepjes etc.
 Het kind hanteert
rangtelwoorden (eerste,
tweede enz.)  tot minstens
10. 
H1et kind kent begrippen
als meer/minder en
veel/weinig en kan deze
onderscheiden.
Het kind kent de
begrippen naast, op,
onder, voor en achter.
Het kind kan een  aantal
(on)eerl i jk verdelen en
kent het begrip splitsen.

 

OVERGANG GROEP 2 NAAR GROEP 3 

Naast de onderstaande basisvoorwaarden
wordt er gekeken naar de KIJK!-registratie
en de geregistreerde doelen van
Onderbouwd.

Hieronder vindt u een overzicht van de
basisvoorwaarden voor de overgang van
groep 2 naar groep 3. Deze voorwaarden
zijn opgesplitst in de volgende categorieën:
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GeletterdheidSociaal - emotionele ontwikkeling:

Motorische ontwikkeling:

Het kind kan goed
overweg met
leefti jdsgenoten.
Het spel van het kind
heeft zich voldoende
ontwikkeld.
Het kind is emotioneel
stabiel.
Het kind is gemotiveerd
om te leren en heeft een
goede werkhouding.
Het kind kan zich voor
een langere ti jd
concentreren, ook als de
taak niet naar zin is.
Het kind kan enige ti jd
zelfstandig werken na de
instructie
(zelfvertrouwen).
Het kind is toe aan of
nieuwsgierig naar groep
3.
Het kind is voldoende
zelfstandig en
zelfredzaam.

 

Gecijferdheid

Wordt er aan meerdere van de bovengenoemde basisvoorwaarden
getwijfeld? Dan wordt de kwaliteitskaart gevolgd.
 


