EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8
SCHOOLJAAR 2016‐2017

In het schooljaar 2014‐2015 werd de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs ingevoerd.
Volgens deze wet is het basisschooladvies leidend bij de toelating van basisschoolverlaters
tot het vo.
De po‐school baseert haar advies op de leerprestaties, aanleg en (sociaalemotionele)
ontwikkeling van de leerling gedurende de hele basisschoolperiode. Een duidelijke
motivering van het basisschooladvies en de toevoeging van LVS‐toetsscores uit groep 6, 7 en
8 aan het OKR dragen bij aan een transparante onderbouwing van het basisschooladvies en
bevorderen de communicatie met de ouders en vo‐school. Het geeft alle partijen inzicht in
de wijze waarop het basisschooladvies tot stand is gekomen.
De basisscholen worden verplicht gesteld om voor de Centrale Eindtoets een schriftelijk
schooladvies aan de leerlingen van groep 8 te geven.
Tevens kan er sprake zijn van een heroverweging van het schooladvies als een leerling de
eindtoets PO beter maakt dan verwacht werd. De basisschool is dan verplicht om het
schooladvies te heroverwegen. De basisschool is verantwoordelijk voor deze heroverweging
in overleg met de ouders/verzorgers. Echter als het resultaat van de eindtoets PO minder
goed is dan verwacht dan mag de basisschool het schooladvies niet aanpassen.
In dit document wordt de opbouw van de advisering op De Gelderlandschool onderbouwd
en met behulp van het stappenplan het tijdpad uitgezet en de taken verdeeld. Het
document sluit af met een actuele versie van het tijdpad groep 8.

Opbouw advisering VO op de Gelderlandschool (data staan vermeld in BOVO tijdpad)
1. Tijdens de eerste rapportage wordt het Voorlopig‐advies VO aan de
ouders/verzorgers van elke leerling uit groep 8 mondeling en schriftelijk
overgedragen. Dit advies komt tot stand uit een overleg tussen leerkrachten groep 6,
7 en 8, directie en IB. Dit voorlopig advies wordt ouders gegeven in groep 7.
Het Voorlopig‐advies wordt opgebouwd uit de volgende onderdelen:
- Uitslag van de Entreetoets
- Observaties groep 1 t/m 8 t.a.v. Soc. Emot. Ontwikkeling
- Cito-leerlingvolgsysteem vanaf groep 1

-

De complete schoolloopbaan van het kind wordt betrokken bij het formuleren
van het advies

2. Eind januari/begin februari zal het Eind‐advies VO aan de ouders/verzorgers van elke
leerling uit groep 8 mondeling en schriftelijk worden overgedragen tijdens een
gesprek op school. Tevens wordt het Onderwijskundig Rapport met de
ouders/verzorgers besproken en aan hen mee gegeven. De ouders zullen dit rapport
ook moeten ondertekenen. Dit eindadvies is leidend voor de VO-scholen.
Het Eindadvies wordt opgebouwd uit de volgende onderdelen:
- NIO-afname groep 8
- Observaties groep 1 t/m 8 t.a.v. Soc. Emot. Ontwikkeling
- Cito-leerlingvolgsysteem vanaf groep 1
- De complete schoolloopbaan van het kind wordt betrokken bij het
formuleren van het advies
3. De Centrale Eindtoets wordt volgens schema afgenomen in groep 8.
4. Als de uitslag beschikbaar is in de schoolportal van CITO start de procedure
heroverweging voor de leerlingen die de toets hoger gemaakt hebben dan verwacht.
Directie, IB en leerkrachten groep 8 hebben hierover overleg en communiceren
hierover met ouders en VO‐school.

Stappenplan Advies VO Schooljaar
DOD = Digitaal Onderwijs Dossier
SEM = Sociaal emotioneel onderzoek

OT = Onderwijs Transparant
OKR = Onderwijskundig Rapport

Actie

Door

DOD bestand uit ESIS B exporteren en importeren in OT

IB

Aanmaken dossier in OT

leerkrachten

Leerachterstanden bepalen m.b.v. OT *

leerkrachten en IB

Aanvragen NIO/NDT

IB

Toestemmingsformulieren NIO/NDT ouders

leerkrachten en IB

Herfstvakantie
Afname NIO/NDT

IB en HCO

Afname CITO B8

leerkrachten

DOD import in OT met resultaten CITO B8

IB

Bepalen welke leerlingen in aanmerking komen voor
SEM, aanvragen en toestemming ouders *

IB

Kerstvakantie
Invullen OKR in OT aanvullen en definitief maken

leerkrachten

Bepalen definitief advies

leerkrachten, directie, IB

Adviesgesprekken LWOO en PrO
Uitreiken definitief advies Ondertekenen
OKR

leerkrachten, wanneer nodig
ondersteuning door IB

Adviesgesprekken VMBO, HAVO, VWO
Uitreiken definitief advies Ondertekenen
OKR

leerkrachten, wanneer nodig
ondersteuning door IB

Plaatsing lln. in VO

VO scholen

Originele onderzoeksverslagen naar VO school van keuze IB
sturen
Afname Centrale eindtoets

leerkrachten

Heroverweging advies n.a.v. hogere score Eindtoets

leerkrachten, directie, IB

*
Leerwegondersteunend onderwijs: leerachterstanden tussen 25 en 50 % op minimaal twee
van de leergebieden rekenen, begrijpend lezen, spelling of technisch lezen
Praktijkonderwijs: leerachterstanden > 50 % op minimaal twee van de leergebieden rekenen,
begrijpend lezen, spelling of technisch lezen
*
Sociaal‐Emotioneel‐Onderzoek (SEM): IQ 91‐120, op grond van hun sociaal‐emotionele
ontwikkeling (te denken valt aan leerlingen met AD(H)D, autisme).

Tijdpad Groep 8 2016-2017

Datum
22-08

Activiteit
1e schooldag

Uiterlijk 05-09

Toestemmingsformulieren
Intelligentieonderzoek NIO/NDT

05-09

Intelligentieonderzoek NIO/NDT door HCO

17-10 t/m 21-10

Herfstvakantie

Uiterlijk 30-10

De VO scholen publiceren per niveau de
toelatingscriteria, voorrangsregels en het aantal
lesplaatsen op de schoolwebsite

8-11 t/m 18-11

CITO LOVS B8 toetsen

24-11

Voortgangsgesprekken

25-12 t/m 06-01

Kerstvakantie

24-01

Adviesgesprekken voor zorgleerlingen, lln. PrO en
LWOO
Bespreken OKR / aanmeldingsformulieren mee

26-01

Adviesgesprekken voor lln. VMBO zonder LWOO,
HAVO en VWO
Bespreken OKR aanmeldingsformulieren mee

28-01/m 17-02

Aanmeldingsperiode lln. zorgleerlingen

28-01 t/m 24-03

Aanmeldingsperiode lln. PrO en LWOO

18-02/m 24-03

1e Aanmeldingsperiode VMBO HAVO VWO

27-02 t/m 03-03

Voorjaarsvakantie

31-03

Bericht Toelatingsbesluit en evt. loting

31-03 t/m 13-04

2e Aanmeldingsperiode VMBO HAVO VWO
Plaatsing op volgorde van binnenkomst

18 t/m 20-04

Afname Centrale Eindtoets

24-05 t/m 28-05

Meivakantie

vanaf half mei

Uitslagen CITO Eindtoets

vanaf half mei
28-06 t/m 30-06

29-06
6-07

Procedure heroverweging advies
Kennismakingsdagen op nieuwe VO school
Afscheid groep 8 Musical
Zomervakantie

Bronnen:
‐ De Centrale Eindtoets PO in 2016 college voor Toetsen en Examens
(www.centraleeindtoetspo.nl).
‐ Toelichting Regionale BOVO procedure schooljaar 2016‐2017 (www.bovohaaglanden.nl)
‐ Tijdpad BOVO regio Haaglanden 2016‐2017 (www.bovohaaglanden.nl)

