
 
Protocol leervoorwaarden    
 
De pedagogische visie van onze school gaat uit van ontwikkelingsfasen van het kind. Deze 
ontwikkeling verloopt tot de volwassenheid in drie levensfasen van elk zeven jaar. Kleuters van 4 
tot 6 jaar vallen in de eerste ontwikkelingsfase van 0 tot 7 jaar.  In deze eerste ontwikkelingsfase 
is het kind gericht op het verkennen van de wereld via nabootsing, spel en beweging. Het fysieke 
instrument van het jonge kind is volop in ontwikkeling. De kleuterklas is daarom gericht op het 
stimuleren van een gezonde, harmonische ontwikkeling. In de veilige omgeving van de 
kleuterklas leert het jonge kind ook sociale vaardigheden en zelfstandig werken. Het (te) vroeg 
aanspreken van intellectuele vermogens van het jonge kind belemmert deze gezonde, 
harmonische ontwikkeling. In de eerste fase wordt daarom op onze school het intellect niet 
direct aangesproken. Het kind leert door nabootsen in gebaar, spraak en taal. Dit zijn 
voorwaarden om tot goed leren en denken te kunnen komen. Letters, cijfers en begrippen 
worden niet expliciet geoefend. Om bovenstaande redenen worden kleuters op onze school niet 
getoetst.                  

De overgang naar de eerste klas  
• De kleuterjuf volgt de ontwikkeling van de leervoorwaarden  
• De kleuterjuffen bespreken tijdens de klassenbesprekingen de leervoorwaarden met het 

zorgteam (schoolleider (SL) en intern begeleider (IB) 
• Bij alle oudste kinderen wordt door de IB-er een schoolgebonden leervoorwaarden 

onderzoek afgenomen.  
• De bevindingen bespreekt de IB-er met de kleuterjuf.  
• Bij kinderen die tussen mei en oktober 6 jaar zullen worden, dus de zeer jonge kinderen 

waarvan de leervoorwaarden vragen oproepen, worden we ondersteund door een 
antroposofisch arts in het bepalen van het schooladvies   

• De bevindingen van alle betrokkenen worden besproken in het zorgteam.  
• Nu volgt het schooladvies. 

 
Samenspraak met ouders/verzorgers 

• Nauwe samenwerking met ouders/verzorgers vinden we als school belangrijk. 
• Tijdens ouderavonden en voortgangsgesprekken worden ouders/verzorgers door de 

kleuterjuf op de hoogte gebracht van de schoolvisie, de procedure en de bevindingen. 
 
 
     
 
 
 
 
 

  


