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10 vuistregels voor de overdracht. 
 
De laatste schoolweken voor de grote vakantie zijn aangebroken: één van de drukste periodes 
van elk schooljaar. Ja..ja… het is het hele jaar druk, dat weet de Roeptoeter wel, het opstarten, 
de eerste rapporten, de feestdagen, de citoweken, maar, na de Paasvakantie komt er nog es bij: 
de gatenkaas in het lesrooster. Onregelmatige weken met veel vrije dagen en extra activiteiten. 
Het schoolreisje, de sportdag, de avondvierdaagse, de afsluiting van het schooljaar met een 
juffendag, maar ook de afsluiting bij de muziekschool, de sportvereniging, de dramaclub en dan 
heb je natuurlijk ook nog es die opa’s en oma’s die hun zestigjarige huwelijk met alle kinders en 
kleinkinders willen vieren in Euro Disney, voor de grote vakantie, met een lang weekend, want 
dan is iedereen er nog… Die kinderen worden gek! En jij moet het hoofd erbij houden, want je 
moet het goed afronden met je bijna ex-leerlingen en je moet je al oriënteren op de volgende 
groep. Ligt die bestelling al in de kastjes? Is je klas al aangepast? Heb je genoeg tafels en 
stoelen? En natuurlijk moet je ook nog zorgdragen voor een goede en gedegen overdracht… 
Gelukkig, beste leerkrachten van Nederland, heeft de Roeptoeter voor jullie daar 10 vuistregels 
voor opgesteld. Heb je daar wat aan?  
 
Vuist 1: Is je administratie op orde? Natuurlijk is dat zo! Jij bent een goede leerkracht en je hebt 
het hele jaar alles keurig genoteerd in het leerlingvolgsysteem, in de rapporten en bij de lijst met 
toets uitslagen. Maar…daarmee ben je er nog niet! 
Vuist 2: Maak met sleutelwoorden een korte karakterschets van je groep en van elke leerling 
apart. Hoe zijn ze met elkaar? Welke invloed heeft die ene leerling op het groepsproces? Hoe 
doet/ denkt/ gedraagt elke leerling zich? Schrijf het op voor je collega’s, zodat ze het nog es 
kunnen nalezen. 
Vuist 3: Mondeling overdragen is echt belangrijk. Zo kan je nog es de diepte ingaan en iets een 
beetje toelichten, wanneer de sleutelwoorden niet duidelijk genoeg zijn. Goed timen en 
inplannen en tijd ervoor vragen van je MT! Geef per leerling een pitch met 3 aanbevelingen en 3 
aandachtspunten. Wees direct duidelijk! 
Vuist 4: Meteen die klassenfoto erbij, dan koppel je de namen aan de koppies en loop je niet de 
kans om dat ene onzichtbare kind dat je altijd lijkt te vergeten over te slaan… 
Vuist 5: Krijg je overdracht, maak dan aantekeningen! In je eigen jargon vertaal je direct je 
eerste indrukken per kind. Heel belangrijk om het later te kunnen terughalen. 
Vuist 6: Klassenbezoek: nodig die nieuwe leerkracht uit in je klas en laat de kinderen van te 
voren vragen bedenken. Laat ze die opschrijven of schrijf met ze mee. Stop die vragen in een 
hoed/ doos/ trommel en dan kan de nieuwe leerkracht alle vragen beantwoorden. Zo komen alle 
vragen aan bod, ook die van dat muisstille kind in de hoek, die nooit een vinger durft op te 
steken, laat staan bij zo’n nieuwe leerkracht… 
Vuist 7: Ga ook op bezoek bij jouw nieuwe groep. Zelfde verhaal! Laat de kinderen aan jou hun 
vragen kunnen stellen. Geef op alle vragen antwoord, ook op de melige… want die krijg je! Op 
een briefje! 
Vuist 8: Betrek de leerlingen dus bij de overdracht van klas naar klas. Welke tips hebben zij voor 
de nieuwe groep? Schrijf die tips op een grote poster. Mag anoniem! 
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Vuist 9: Laat ze bij elkaar komen: op bezoek in de klas, in kleine groepjes lekker kletsen met 
een koppie thee erbij, of laat jouw bijna oudleerlingen de nieuwe kinderen een rondleiding geven 
langs de tafels en langs de lesmethodes en het rooster … Dat geeft rust! Vind je dat te veel tijd 
vragen, stuur dan een paar klassenvertegenwoordigers naar de nieuwe groep en laat ze daar 
hun praatje doen. Van leerling tot leerling. Heel laagdrempelig en fijn! 
Vuist 10: Maak gezellige briefjes voor de nieuwe en voor de oude groep: wat is handig om 
alvast te weten? Wat geef je ze mee naar de volgende fase? 
 
Veel plezier en sterkte met de drukte enne… bij the way… trek je niets aan van ouders, die al bij 
voorbaat met hun vragen bij je komen, omdat ze niet tevreden zijn met de keuzes die de school 
heeft gemaakt kwa formatie, of omdat ze bang zijn, dat jij hun lieveling niet meteen geeft waar 
hij/ zij/ het behoefte aan heeft… 
 
 
 
 
 
 

 


