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Doorstroomcriteria R.K.C.S. ingaande schooljaar 2021-2022 

 

Uitgangspunten voor groep 1 - 2 

 Uitgesloten is, dat het kind meer dan twee achtereenvolgende jaren in 

dezelfde groep blijft. 

 Eindtoets groep 2: 

Begrippentoets 1 

29 - 35 = G       25 - 28 = V        21 - 24 = M     0 - 20 = O 

   

  Begrippentoets 2 

21 - 25 = G    18 - 20 = V      15 - 17 = M     0 - 14 = O 

                         

 De eindbeslissing bij bespreekgevallen is des schools. 

 

De vier hoofdonderdelen binnen groep 1-2: 

1. Taal, geletterdheid en communicatie 

2. Rekenen en Wiskunde 

3. Sociaal-emotionele vorming 

4. Motorische ontwikkeling (zie educatiegebied TGC, BV, Bewegingsonderwijs) 

 

Doorstroming groep 1 naar groep 2.  

 De leerling die vóór 1 oktober jarig is, stroomt in principe automatisch  

door naar groep 2. 

 De leerling die tussen 1 oktober en 31 december jarig is, stroomt door,  

als hij/zij een B  scoort op de vier hoofdonderdelen. 

 

 

Doorstroming groep 2 naar groep 3:  

1. De leerling stroomt door, als: 

 

 de leerling minstens ander half jaar kleuteronderwijs heeft gevolgd en 

 minstens voor een voldoende de  reken- en taalbegrippen (Eindtoets groep 2)  

beheerst en 

 minstens een B scoort op de vier hoofdonderdelen 
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2. De leerling is een bespreekgeval als: 

 

 de leerling een B scoort op zowel de cognitieve hoofdonderdelen 

      (TGC en R&W) als voor Sociaal en Emotionele Vorming en   

 een C of lager scoort op de motorische ontwikkeling  

        

OF             

 de leerling een B scoort op zowel de cognitieve hoofdonderdelen  

(TGC en R&W) als op de Motorische ontwikkeling en  

 een C of lager scoort voor Sociaal en Emotionele Vorming 

 

OF 

 de leerling matig of onvoldoende scoort op de Eind-toets groep 2 maar 

daarentegen een A heeft op het rapport voor al de hoofdonderdelen 

 

OF 

 de leerling voldoende of goed scoort op de Eindtoets groep 2 maar 

daarentegen een C of lager heeft op het rapport voor SEC/ Motoriek 

 

De uitslag van de bespreking kan zijn wel of niet doorstromen naar groep 3. 

 

Noot:  

o Laatjarigen (leerlingen die tussen 1 oktober en 31 december jarig zijn) 

en vroegrijpe kinderen kunnen ook doorstromen naar groep 3.  

De leerling moet volledig voldoen aan alle doorstroomcriteria. 
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Doorstroming vanaf groep 3 tot 5. 

De educatiegebieden worden in drie clusters verdeeld. 

Deze zijn: 

Cluster 1: 

- Papiamentu 

- Nederlands 

- Rekenen & Wiskunde 

 

Cluster 2: 

- MNT 

- M&M 

Cluster 3: 

- CAV 

- S.E.V. 

- A.M.V. (Godsdienst) 

- GLB 

 

 

 

De leerling stroomt door als: 

 het gemiddelde van cluster 1 een 6,0 of hoger is en 

 de gemiddelden van cluster 2 en 3 een 5,5 of hoger zijn en 

 leesvaardigheid een 6,0 of hoger is  

(conform schema AVI-norm vs rapportcijfer) 

 

De leerling is een bespreekgeval als: 

 het gemiddelde van cluster 1 tussen 5,5 en 6,0 is en de gemiddelden van de 

andere clusters ook 5,5 of hoger zijn; 

 een van de onderdelen van cluster 1 tussen de 4,0 en 5,5 is en de twee andere 

onderdelen een 7,0 of hoger is. 

 leesvaardigheid is lager dan 6,0 

(conform schema AVI-norm vs rapportcijfer) 

 

Uitslag van een bespreekgeval kan zijn bevorderd of niet-bevorderd. 

 

De leerling stroomt niet door als: 

 het gemiddelde van cluster 1 een 5,4 of minder is, ondanks een gemiddelde 

van 5,5 of hoger van de andere twee clusters; 

 het gemiddelde van cluster 1 tussen 5,5 en 6,0 is en de gemiddelde van een 

van de andere clusters een 5,4 of lager is; 

 de gemiddelden van cluster 2 en 3 een 5,4 of minder zijn, ondanks het 

gemiddelde van cluster 1 een 6,0 of meer is; 

 een van de onderdelen van cluster 1 lager is dan 4,0 en een van de andere 

twee onderdelen van cluster 1 minder dan 7,0 is. 
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Doorstroming vanaf groep 5 tot en met 7. 

Uitgangspunten:  

 

 Het eindrapport wordt bepaald middels een doorlopend gemiddelde 

van alle gemaakte toetsen vanaf augustus 2021 tot en met juli 2022. 

 Op het rapport krijgt het kind het cijfer dat hij /zij verdiend heeft. 

 Tiende punten komen voor zowel in het schrift, op de toetsen als op 

het rapport . 

 Voor de overgang wordt gebruik gemaakt van compensatie- en 

verliespunten. 

 Het gemiddelde van de cluster TGC/R&W samen met de compensatie- 

of verliespunten bepalen de doorstroom.  

 Uitgesloten is, dat het kind meer dan twee achtereenvolgende jaren in 

dezelfde groep blijft. 

 De eindbeslissing bij bespreekgevallen is des schools. 

 

 

1.  Bevordering 

De leerling stroomt door als: 

 het niet afgeronde gemiddelde van cluster 1 een 6,0 of hoger is en 

 de leerling maximaal 1 verliespunt heeft in cluster 1 en 

 cluster 2 en 3 minimaal een gemiddelde heeft van 5,5 of hoger en 

 leesvaardigheid een 6,0 of hoger is  

(conform schema AVI-norm vs rapportcijfer) 

 

 

2.  Bespreekgeval: 

 

De leerling is een bespreekgeval als: 

 het niet afgeronde gemiddelde van cluster 1 een 6,0 of hoger is en  

de leerling maximaal 2 verliespunten heeft in cluster 1 of 

 het niet afgeronde gemiddelde van cluster 1 een 5,5 of hoger is en  

de leerling maximaal 1 verliespunt heeft in cluster 1 of 

 leesvaardigheid is lager dan 6,0 

(conform schema AVI-norm vs rapportcijfer) 

 

Uitslag van een bespreekgeval kan zijn bevorderd of niet-bevorderd. 

 

Edgar de Palm 

Onderwijsdirecteur RKCS 


