Obs de bongerd protocol schooladvies groep 8
voortgezet onderwijs
Protocol Schooladvies groep 8 naar het voortgezet onderwijs
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.

Het adviesgesprek
In groep 8 worden de ouders in november uitgenodigd voor een pré-adviesgesprek. In
dit gesprek geeft de leerkracht van groep 8 aan welk type voortgezet onderwijs volgens
hem/haar het beste bij de leerling past. Het advies is gebaseerd op de volgende
gegevens:
1. De resultaten van het CITO-leerlingvolgsysteem (groep 6 e.v.).
2. De resultaten van het drempelonderzoek gemaakt eind september.
3. De resultaten van de toetsen die gemaakt zijn in oktober en november in groep 8.
4. De resultaten van het Zien-leerlingvolgsysteem (sociaal-emotionele ontwikkeling).
5. De observaties t.a.v. taakgerichtheid, motivatie, doorzettingsvermogen en
huiswerkattitude.
6. De bevindingen van de leerkrachten van groep 6, 7, 8, plusklasleerkracht en de
interne begeleider.

Taken van de school
1. Wettelijk moeten basisscholen vóór 1 maart een schriftelijk schooladvies geven. Op
onze school wordt het advies voor de groep 8 leerlingen half februari gegeven in een
gesprek met ouders en kind, na de toetsen van het leerlingvolgsysteem in januari
/februari.
2. Het advies van de school is leidend voor aanname op het voortgezet onderwijs.
3. Het advies is niet onderhandelbaar, omdat het een (school)advies betreft.
4. De school zorgt voor voorlichting aan de ouders over de organisatie van het
voortgezet onderwijs in zijn algemeenheid.
5. De school zorgt voor voorlichting aan de leerlingen d.m.v. gastsprekers en het
bezoeken van scholen.
6. De school informeert conform de vereiste procedure de betreffende school voor
voortgezet onderwijs.
7. De school doet haar uiterste best om op basis van argumenten het advies om
te zetten in een plaatsing.
8. Als een leerling de Cito-eindtoets in april beter maakt dan verwacht, dan kan de
basisschool het schooladvies (naar boven) aanpassen in overleg met de betreffende
ouder en leerling.
9. 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.
10. De leerkracht van groep 8 attendeert ouders op de inschrijving en kan op verzoek
adviseren maar de school is nooit verantwoordelijk voor de uiteindelijke inschrijving.
11. De school zorgt dat ouders op tijd het onderwijskundig rapport van hun kind kunnen
inzien en dat eventueel kunnen aanvullen met eigen opmerkingen.
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verantwoordelijkheden van de ouders
1.
2.
3.
4.

De ouders laten zich informeren over de procedure en de organisatie van het
voortgezet onderwijs.
De ouders oriënteren zich op een geschikte school op basis van het advies.
De ouders nemen de inschrijvingstermijnen in acht die in de aanmeldingsprocedures
staan vermeld.
5. De ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de inschrijving op een school op basis van
het advies.
6. De ouders informeren de school over de daadwerkelijke inschrijving, voordat de
termijn is verstreken.
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Stappenplan toelating/plaatsing & terugkoppeling po-vo met tijdpad -sept 2014
Eind groep 7
pre-basisschooladvies
bespreken met leerling en ouders

Medio groep 8
Alle leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoefte dienen gemeld te
zijn bij SWV
Definitief basisschooladvies : enkelvoudig niveauadvies, evt. gepaard met
meervoudig plaatsingsadvies
Bespreken met leerling en ouders

Leerlingen met specifieke
ondersteuningsbehoefte
aanmelden bij SWV (let op leeftijd
voor PRO – voor 1 okt. 12 jaar)

Drempelonderzoek en NIO voor
PRO/LWOO advies
Advies VSO -

toelaatbaarheidsverklaring

Aanmelding : tussen 1 maart en 1 april
ouders melden leerling digitaal (*) aan via de website van de
vo-school van hun keuze
(*) bij een enkele vo-school via post

Basisschool zorgt dat het leerling dossier uiterlijk per 1 april
beschikbaar is in OSO :
Zie bijlage voor inhoud

Indien nadere informatie gewenst
is neemt de toelatingscommissie
op met leerkracht
groep 8. Leerkracht geeft op
formulier “Aanvulling bij
overdrachtsdossier OSO” aan
wanneer hij/zij beschikbaar is
daarvoor.

Maart-april
Toelatingscommissie

Begin mei
Aanleveren resultaten eindtoets per mail aan vo

Woensdag april-mei
Warme overdracht leerlingen met specifieke
ondersteuningsbehoefte

maart--juni
Leerlingen, ouders en basisschool ontvangen zodra bekend
schriftelijk bericht over de plaatsing.
Het komt in de procedure voor dat het ene kind eerder bericht
krijgt over plaatsing dan het andere kind.

Warme overdracht
Per vo-school en wijze waarop/ moment verschillend

Juni/september
Interne overdracht binnen vo
Per vo-school en wijze waarop/ moment verschillend

Terugkoppeling naar po :
September / oktober
Uniforme analyse op- en afstroom tot en met eindexamen ten
opzichte van basisschooladvies
November / december
Hoe gaat het met de oud-leerlingen?

Toch een andere vo-school?
Eerste vo-school vernietigt het
dossier in eigen administratie en in
OSO middels vinkje weer vrijgeven
voor basisschool. Nieuwe vo-school
vraagt dossier op bij basisschool

