Overgang van de basisschool (PO) naar het voortgezet onderwijs (VO)

Uw kind zit in groep 8 en zal na dit schooljaar uitstromen naar het voortgezet onderwijs.
Om te kunnen inschrijven op een school voor voortgezet onderwijs heeft u een
basisschooladvies nodig.

Hoe komen wij tot een beredeneerd advies
Al de jaren dat uw kind bij ons op school zit volgen wij uw kind op twee manieren: de
cognitieve ontwikkeling door het afnemen van methode en cito toetsen en de sociaal
emotionele ontwikkeling door observaties en gesprekken. Dit houden wij bij in het leerling
dossier en kunt u volgen in de gesprekken met de leerkracht en tijdens rapportgesprekken.
Deze toetsgegevens en kindkenmerken zoals werkhouding, zelfstandigheid,
doorzettingsvermogen (vooral groep 6,7 en 8) nemen we mee in het advies.

In groep 7 maken de kinderen een entreetoets. De uitslag hiervan geeft een beeld welk type
vervolgonderwijs past bij deze uitslag. Het geeft ook een beeld waar een kind nog extra mee
moet oefenen. In groep 8 wordt het Drempelonderzoek afgenomen, ook hier komt een resultaat uit
dat we meenemen in het advies.

In december heeft u, samen met uw kind, een voorlopig adviesgesprek. Bij dit voorlopig
advies ontvangt u een scholenlijst met alle scholen voor voortgezet onderwijs die een
aanbod hebben passend bij het voorlopig advies. U kunt zich hiermee oriënteren en op de
schoolkeuze. De leerkracht begeleidt u bij het samenstellen van een voorkeurslijst.
De leerkracht van groep 8 stelt samen met de Ib’er en de directeur het advies op. Het
advies is een onderdeel van het digitale Onderwijskundig Rapport (OKR). De school heeft de
plicht dit OKR op te stellen en u heeft het recht om dit OKR in te zien en uw eigen visie eraan
toe te voegen.

Wanneer u uw voorkeuren op de scholenlijst heeft aangegeven en die heeft ingediend bij de
nummer 1 school voor voortgezet onderwijs op uw lijst dan geven wij het OKR digitaal door
aan deze school. De school voor voortgezet onderwijs is verplicht om het advies van de
basisschool over te nemen.

Hierna maken de kinderen in april de eindtoets. Mocht de uitslag een hoger uitstroomniveau
aangeven dan het advies van de school dan gaan wij in overleg met u bekijken of we het
advies zo laten of aanpassen. Als het advies wordt herzien dan nemen wij contact op met de
school voor VO over het bijgestelde advies.

