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leeftijd cito   en    in nov gr 2:      ontwikkelingslijn gericht volgen actiepunten/hp                 externe

verwachtingskaart doelen op leeftijd door leerkracht in groep 1  of 2            ondersteuning

4.0 jaar Cito vergelijken: Intake

1. met observaties 4.0 jaar

afname met leeftijd

Cito = observ bijzonderheden? ja externe  ondersteuning 

Cito > observ       nee nodig?

Cito < observ nee                    ja

4.2 jaar 4.2 jaar

2. met vorige Cito wennen                    wie en wat?

4.3 jaar extra winst ja                      nee vlak voor 4.3 jr

gelijk nogmaals wennen

minder winst nee                 ja

4.3 jaar ontwikkelingslijn

3. onderling observatie

rekenen = taal          4.3 jaar

rekenen < taal ja                      nee

rekenen > taal 
4.6 jaar ontwikkelingslijn eventueel 4.6 jaar: evaluatie ja

4.6 jaar observatie + gericht volgen 4.3 jr

Cito M1          4.6 jaar                   nee naar obs

jan gr 1 taal voor kleuters ja                         nee 4.9 jaar

rekenen voor kleuters

4.9 jaar vergelijkingen maken ontwikkelingslijn eventueel 4.9 jaar: evaluatie eventueel 4.9 jaar:evaluatie nee externe ondersteuning 

4.9 jaar observatie + gericht volgen 4.6 jr + actiepunt voor 4.3  nodig?

4.9 jaar               4.9 jaar          nee                ja ja nee                                 ja

ja                      nee naar obs

juni gr 1 Cito E1 5.0 jaar                    wie en wat?

taal voor kleuters

rekenen voor kleuters

5.0 jaar vergelijkingen maken ontwikkelingslijn eventueel 5.0 jaar: evaluatie eventueel 5.0 jaar:evaluatie nee externe ondersteuning 

5.0 jaar observatie + gericht volgen 4.9 jr + actiep 4.6 en evt 4.3 voor 4.3, 4.6  

5.0 jaar risicofactoren            5.0 jaar  nee                   ja nee                                 ja

dyslexieprotocol ja                        nee naar obs

okt gr 2                    wie en wat?

nee                                 ja

in gr 1                       ja

5.3 jaar evaluatie: nog in groep  1 bij nee extrene ondersteuning

5.6 jaar gericht volgen 5.0jr bij 5.6 en evt 5.9 jr later ook 4.9 (en 5.0)

5.9 jaar           ja nog in groep 1 nee evalualatie actiep nodig?  

bij 5.3 jaar 4.9 jr  evt 4.6 en 4.3
okt gr 2 of later ook  evt  5.0 jr

okt gr 2 ontwikkelingslijn eventueel al in groep 2: eventueel al in groep 2

okt gr 2 observatie + 5.0 jaar + evalualatie actiep externe ondersteuning 

      okt groep 2 4.9, evt 4.6 en 4.3 jr nee voor 4.9 jr,4.6 jr en 4.3jr

ja                       nee nee                         ja ja (en bij 5.0 jr voor (en bij oudere kleuters

oudere kleuters) bij 5.0 jaar)

nee                                 ja
naar jan
jan gr 2                    wie en wat?

 

jan gr 2 Cito M 2 ontwikkelingslijn eventueel jan gr 2: evaluatie eventueel jan gr 2: evaluatie externe ondersteuning 

jan gr 2 taal voor kleuters observatie + gericht volgen + actie punten 5.0 jr nee voor 4.9 jr,4.6 jr en 4.3jr

jan gr 2 rekenen voor kleuters januari groep 2 okt gr 2 en 4.9,4,6 en 4.3 jr (en bij oudere kleuters

jan gr 2 vergelijkingen maken ja                     nee nee                      ja naar jan            ja bij 5.0 jaar)

eind gr 2        nee                   ja

                   wie en wat?
april gr 2: gericht april gr 2:evaluatie                                           ja

april gr 2 volgen jan gr 2 actiep okt gr 2 of                                 
april gr 2 Cito E2 ontwikkelinglijn ja                      nee eerder externe ondersteuning 

taal voor kleuters einddoelen gr 2 Na april ook voor alle actiepunten

rekenen voor kleuters mei/juni groep 2 actiep jan gr 2

vergelijkingen maken

juni gr 2 overdracht zeker naar gr 3 beetje twijfel gr 3 grote twijfel gr 3 zeker niet naar groep 3
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