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Schooljaar 2018-2019
In dit protocol geven wij aan hoe de overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs
verloopt, hoe het schooladvies tot stand komt en wat de taken van de school en ouders
zijn.

Groep 7
Het pre advies/ voorlopig advies wordt aan het eind van groep 7 gegeven:
In november wordt de NSCCT bij alle leerlingen in groep 7 door het HCO afgenomen.
De uitslag van deze toets geeft een indicatie van de capaciteiten van het kind.
In april/mei in groep 7 wordt de CITO Entree toets gemaakt. Nadat de school de
resultaten van deze toets heeft ontvangen worden de ouders met hun kind uitgenodigd
voor het (voorlopig) adviesgesprek.
Dit advies komt tot stand in een overleg met de leerkracht van groep 7, de directeur en
intern begeleider. Dit advies wordt gebaseerd op de volgende gegevens:
- De resultaten van de NSCCT (november 2018)
- De resultaten van het CITO- leerlingvolgsysteem (t/m M7)
- De resultaten van de CITO Entreetoets groep 7
- De resultaten van de methode gebonden toetsen (cijfers op de schoolrapporten)
- De observaties van de leerkracht t.a.v. taakgerichtheid, motivatie,
doorzettingsvermogen en huiswerkattitude
Naar aanleiding van dit gesprek wordt ook aan de ouders uitgelegd hoe het vervolg
verder plaatsvindt in groep 8:
-

Waar worden de accenten van het leren op gelegd
Wat kan er thuis gedaan worden

Groep 8
In september 2018 wordt bij alle leerlingen van groep 8 de NIO afgenomen. Deze toets
geeft een indicatie van het leervermogen van de leerlingen.
In oktober wordt in groep 8 het drempelonderzoek afgenomen. Dit onderzoek geeft de
school weer informatie over de vorderingen die het kind maakt
Deze beide toetsen geven weer extra informatie over de vorderingen en capaciteiten van
de leerlingen.
In november wordt het advies gegeven tijdens het rapportgesprek, wat in groep 8 tevens
het adviesgesprek is.
Dit gesprek wordt gehouden door de leerkracht van groep 8 samen met de directeur en
zijn de ouders samen met hun kind uitgenodigd.
Het advies dat gegeven wordt is gebaseerd op:
-

Het voorlopig advies dat aan het eind van groep 7 is gegeven.
De resultaten van het NIO onderzoek

-

De resultaten van het Drempelonderzoek
De resultaten van de methode gebonden toetsen
De observaties van de leerkracht t.a.v. taakgerichtheid, motivatie,
doorzettingsvermogen en huiswerkattitude

De resultaten van dit drempelonderzoek worden samen met de resultaten van de
methode gebonden toetsen besproken tijdens de eerste rapportbespreking in
november.
Het advies van de school is leidend voor aanname op het voortgezet onderwijs.
Het advies is niet onderhandelbaar, omdat het een (school)advies betreft.
De school zorgt voor voorlichting aan de ouders over de organisatie van het voortgezet onderwijs in zijn
algemeenheid.
De school zorgt voor voorlichting aan de leerlingen door 2 of 3 scholen met de hele groep te bezoeken.
Daarnaast mogen de kinderen, op eigen gelegenheid, maximaal 3 andere scholen bezoeken.
Wij werken, net als alle andere scholen in het Westland, met het programma POVO van Onderwijs Transparant.
Dit programma maakt een digitale overstap van een leerling van een basisschool naar het VO mogelijk. De
POVO-module wordt gebruikt om leerlinggegevens uit te wisselen en het aanmeldproces te volgen.
De school stelt in POVO een onderwijskundig rapport (OKR) op. Dit rapport heeft u nodig bij de overgang naar
een andere school. In het rapport worden de schoolvorderingen, de werkhouding, de leermogelijkheden en het
schooladvies van uw kind beschreven.
Het OKR wordt vergezeld van een adviesformulier. Dit formulier bevat de leerling- en schoolgegevens en het
advies.
Dit formulier bevat ook een unieke aanmeldcode die de VO-school gebruikt om de gegevens op te halen uit
Onderwijs Transparant.
Het adviesformulier dient u wel aan te leveren bij de VO-school van uw keuze. Zonder dit formulier kunt u
uw kind niet aanmelden bij de nieuwe school. Het is ook zo dat de code maar door één school kan worden
gebruikt. U kunt uw kind dus maar op één school aanmelden.

Als een leerling de Eindtoets Basisonderwijs in april beter maakt dan verwacht, dan kan de basisschool het
schooladvies (naar boven) aanpassen in overleg met de betreffende ouders en leerling.
Is het resultaat minder goed dan verwacht, dan wordt het schooladvies niet aangepast. Leerlingen krijgen dan de
kans om in het voortgezet onderwijs te laten zien dat ze het geadviseerde schooltype aankunnen.
De basisschool is nooit verantwoordelijk voor de uiteindelijke inschrijving op het voortgezet onderwijs.

