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Beste allemaal, 
 
 
 
In oktober konden we jou en alle schoolbesturen laten weten dat er met betrekking tot de kleuters drie 
doelstellingen in het regeerakkoord staan en dat de WSK het met alle drie van harte eens is; zie www.wsk-
kleuteronderwijs.nl/wp-content/uploads/2014/01/2017-10-21-_brief-aan-besturen.pdf.  
   We kunnen je nu laten weten dat op 18 juni de eerste van deze drie doelstellingen in beginsel is 
gerealiseerd – de Tweede Kamer moet er nog over debatteren, maar het ziet ernaar uit dat er niets tussen 
zal komen. Dat wil zeggen dat een kind dat neurologisch en psychologisch een kleuter is, zonder enig 
probleem in groep 2 kan blijven als de kleuterleerkracht(en) en de school dit wenselijk vinden. Het 
opjagen van kleuters en hen onverantwoord en met pijn in het hart de overstap naar groep 3 laten maken 
behoren daarmee tot het verleden! 
   Zo staat het in het geactualiseerde bestuursakkoord PO dat op 18 juni door minister Arie Slob en de 
voorzitter van de PO-Raad Rinda den Besten is besloten en ondertekend: 
 

 
 
Ga naar zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-845857, laad de PDF en ga daarin naar p.3, lijn 1.  
 
We hopen van harte dat je hier op de valreep nog je voordeel mee kunt doen bij kinderen over wie er 
gerede twijfel bestaat of ze wel toe zijn aan groep 3! Laat je het ons via lidaboonstra@bixweb.nl weten als 
dat op jouw school het geval mocht zijn bij een of meer leerlingen? Geef je dan ook aan of je een 
vermelding met je naam wenst of anoniem. Bedankt alvast! 
   Ook alle schoolbesturen krijgen hierover van ons bericht, maar het kan waarschijnlijk geen kwaad als jij 
ook persoonlijk je schoolbestuur, je directie en je collega’s hiervan op de hoogte brengt. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
de kerngroep van de WSK 


