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Beleid Jozefschool ten aanzien van tweelingen

Hierbij gaat het of tweelingen apart in verschillende groepen of bij elkaar in de groep geplaatst worden.

Wetenschappelijk is het niet aantoonbaar dat de ene of de andere beslissing beter is. Zo lijkt het voor de
schoolprestaties uiteindelijk niet zoveel uit te maken of tweelingen samen of apart naar school gaan. Ook qua
sociale ontwikkeling hoeft het geen probleem te zijn als tweelingen veel samen zijn of dezelfde vrienden en
ervaringen meemaken. Er wordt wel aangegeven dat 4 jaar erg jong is om gescheiden te worden, vooral als de
kinderen in de eerste vier jaren intensief alles samen hebben gedaan.

De keuze voor het wel of niet scheiden van de tweelingen op school is dan ook een afweging die op persoonlijke
gronden genomen moet worden. Een scheiding kan beter zijn als de tweelingen onderling veel strijd hebben, als ze
elkaar geen ruimte geven, als er minderwaardigheidsgevoelens zijn t.o.v. de ander, als er één dominant is of als
hun onderlinge interacties de rust in de klas verstoren.

De ouders kunnen hun kinderen goed inschatten en daardoor aangeven of ze willen dat de kinderen samen of
apart geplaatst worden in de klas.

Het beleid van de Jozefschool is dan ook dat wij het advies/ de wens van de ouders volgen t.a.v. de plaatsing van
de tweelingen.
Mocht de school echter constateren dat de plaatsing van een tweeling in één groep belemmerend werkt op de
ontwikkeling van de kinderen (zie redenen voor een scheiding) dan geeft school een bindend advies tot
overplaatsing.
Indien ouders geen voorkeur/ advies hebben t.a.v. de plaatsing van de tweeling, dan plaatsen wij ze in de
kleuterperiode bij elkaar. Voordat de kinderen naar groep 3 gaan kunnen ouders weer hun voorkeur aangeven. Als
er geen voorkeur is om de tweeling bij elkaar te plaatsen dan gebruiken we de criteria die we normaal hanteren om
de leerlingen over de groepen 3 te verdelen.
Bronnen:
http://twinspiratie.nl/component/option,com_deeppockets/task,contShow/id,12/Itemid,68/)
(http://twinspiratie.nl/content/view/79/74/
http://www.coksfeenstra.info/dutch/publicacion.php?id=546)
(http://informeerling.nvom.nl/doku.php?id=opvoeding:schoolkeuze)
http://twinspiratie.nl/images/pdf/checklist_samen_of_apart.pdf
op www.tweelingenregister.org/factsheet.

