
Een schooleigen visie op zittenblijven. 

Eerste graad 

We zijn er van overtuigd dat een kind volop in ontwikkeling is, gedurende de eerste 7 levensjaren. Tevens 

weten we dat de snelheid waarmee kinderen ontwikkelen voor elk individu verschillend is. 

We proberen er van uit te gaan dat we de leer- en ontwikkelingsprocessen gespreid moeten zien over 

de kleuterschool, en de eerste graad van de lagere school. (t.e.m. 2de leerjaar). 

De leerplandoelen rond lezen, schrijven en rekenen zouden moeten bereikt zijn einde tweede leerjaar. 

Deze stelling past helemaal in de hierboven geschreven visie. 

Hieruit concluderen we dat sommige kinderen wel eens een jaartje langer nodig hebben om die “eindfase” 

van de eerste ontwikkelingscyclus te bereiken. 

Vandaar dat we ervoor kiezen dat zittenblijven enkel in de eerste graad van de lagere school een optie 

kan zijn, een extra kans om de ontwikkelingstijd met een jaar te verlengen. Deze beslissing kan ofwel 

in het eerste leerjaar (alle aanvankelijke leerstof) als in het tweede leerjaar genomen worden. 

Tweede graad 

Onderwijs op maat, zowel naar de sterkere leerlingen als naar die leerlingen die het moeilijk hebben is 

hier volop aan de orde. 

We proberen alle kinderen zoveel mogelijk te ondersteunen om minstens de basisleerstof tot einde 4de 

leerjaar onder de knie te krijgen.  

Hiervoor zetten we volop in op zorg, binnenklasdifferentiatie, sticordi-maatregelen, tempo en 

niveaudifferentiatie en andere ondersteunende acties. 

Zowel zorgcoördinator, zorgleerkrachten als zorguren LBV worden hierop aangesproken. 

Zittenblijven vinden we in deze graad geen optie meer, gezien we focussen op de basis- of kernleerstof. 

Derde graad 

Voor leerlingen voor wie de eindtermen zeer moeilijk, of niet haalbaar zijn, is in de derde graad een 

aangepast programma mogelijk. (anders sporen) 

Deze leerlingen stromen daarna door naar de B-stroom. Zij behalen het attest basisonderwijs, i.p.v. het 

getuigschrift lager onderwijs. Deze beslissing wordt door de klassenraad genomen, en hiervoor wordt de 

ganse schoolloopbaan, met de derde graad in het bijzonder, geëvalueerd. 

Voor leerlingen die in de eerste graad gebist hebben, is er eventueel de mogelijkheid om na het 5de 

leerjaar uit te stromen naar de B-stroom. (op leeftijd) 

Zittenblijven in de derde graad gebeurt niet meer, daar er kansen op anders sporen voorzien zijn. 

 

Zij - instromers 

Leerlingen die onderweg het curriculum instromen en waarvan melding uit de vorige school is rond 

problemen met zittenblijven , worden opgenomen in de klas volgens leeftijd. Met de ouders wordt 

afspraak gemaakt dat na 2 weken een test wordt afgenomen. (LVS midden vorig schooljaar). Op basis 

van de resultaten van deze test blijft de leerling in de ingeschreven klas, of wordt hij/zij verplaatst naar 

het vorige leerjaar. 


