
Verlengen en versnellen op De Kring 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Wens tot verlengen of versnellen vanuit school, ouders of kind 

Gesprek stamgroepleider en Ib-er 
Doel: Voorbereiden gesprek met ouders en stappenplan helder. 

 

Schoolafspraken: 
- Kinderen verlengen/ versnellen bij voorkeur alleen bij een ontwikkelachterstand of 

ontwikkelvoorsprong op meerdere ontwikkelgebieden. Bij een achterstand of voorsprong op 1 
of enkele vakgebieden: remediëren/minimum stof of verdiepen/ verbreden.  

- Kinderen verlengen/versnellen bij voorkeur slechts 1 keer in hun schoolloopbaan. 
- Kinderen verlengen/versnellen bij voorkeur niet meer na groep 7. 

 

Gesprek ouder, stamgroepleider (kind) en ib-er 
- Onderwijsbehoeften en opbrengsten bespreken (overdrachtformulier, Esis, observatie, etc.) 

Wat is gedaan? Wat helpt? Wat is er nodig?  
- Bespreken voors en tegens (sociaal-emotioneel, cognitief, werkhouding en fysiek/motorisch). 
- Interventies en stappenplan komende periode bespreken (aanpak, doortoetsen, etc.). 
- Vervolgafspraak plannen na 4 tot 6 weken. 
- Gespreksverslag en afspraken in Esis. 

Versnellen:  
- Gesprek stamgroepleider-kind. 
- Aan de slag met onderwijsbehoeften, 

interventies en afspraken. 
- Gesprek met collegae in bouw of 

kindgesprekken. 
 

Verlengen: 
- Gesprek stamgroepleider-kind. 
- Aan de slag met onderwijsbehoeften, 

interventies en afspraken. 
- Gesprek met collegae in bouw of 

kindgesprekken. 
 

 

Vervolggesprek ouders, stamgroepleider (kind) en ib-er 
- Bespreken van de resultaten en opbrengst van de interventies.  
- Bespreken of de wens tot verlengen/versnellen nog bestaat. 
- Besluitvorming verlengen/versnellen (in overleg, het uiteindelijk besluit ligt bij school). 
- Bespreken invulling komend half jaar, de interventies en doelen. 
- Gespreksverslag en afspraken in Esis. 
- Evaluatiegesprek plannen na een half jaar. 

Voorgesprek stamgroepleider en Ib-er 
Doel: Resultaten en opbrengst van de interventies bespreken en gesprek met ouders voorbereiden. 

 

Stamgroepleider maakt een ontwikkelplan voor een half jaar (m.b.v. ib-er en in overleg met kind) 
Plan in Esis en delen met ouders. 

 

Evaluatiegesprek ouders, stamgroepleider (kind) en Ib-er 
- Besluitvorming en proces bespreken. Is het een goede keuze geweest en hoe kijk je terug? 
- Ontwikkelplan bespreken en eventueel een vervolgplan opstellen. 


