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Gesprekken | Plannen | Advies
Open dagen
Na groep 8 is het tijd voor de
brugklas. Welke
brugklas/school past het beste
bij uw kind? Deze vraag staat
gedurende de open dagen
centraal.
Het advies is om vanaf groep 7
de open dagen te bezoeken. Zo
krijgt u en uw kind al een beeld
van wat alle verschillende
scholen te bieden hebben en
welk type onderwijs het beste
bij uw kind past.
Open dagen zijn in de periode
van november tot februari.

Entree-toets
In groep 7 maken de leerlingen
de Entree-toets van CITO. Deze
toets toetst de
basisvaardigheden op het
gebied van taal, rekenen en
studievaardigheden.
De rapportage van de Entreetoets geeft ook een
verwachting voor het
Voortgezet Onderwijs.

CET
Vanaf 2015 wordt in groep 8
de Centrale Eindtoets van CITO
afgenomen. Deze toets is een
instrument om te zien of uw
zoon/dochter op het juiste
niveau uitstroomt naar het VO.

Van prognose tot advies

Op weg naar het Voortgezet Onderwijs
D e leerlingen worden vanaf groep 6 betrokken bij de
gesprekken over de voortgang. Zij moeten immers gaan laten
zien wat ze kunnen en vertellen welke onderwijsbehoeften zij
hebben om dit te bereiken.
D eze gesprekken vinden plaats tijdens de inloopavonden.

Groep 6
D e leerkracht vult een formulier in over de werkhouding van
de leerling en maakt een uitdraai van de leerresultaten. D eze
gegevens worden samen met de I b-er bekeken en besproken.
Aan de hand hiervan wordt een prognose gegeven voor het
VO . Dit is een prognose op basis van de huidige resultaten en
werkhouding, deze kan dus in de komende jaren nog worden
bijgesteld. Er wordt gekeken naar de leerdoelen van de
leerlingen en wat hij/zij nodig heeft om deze leerdoelen te
behalen. Van dit gesprek wordt een kort verslag gemaakt en
dit wordt door alle aanwezigen ondertekend.
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Groep 7
I n dit schooljaar zijn er 3 gesprekken. Voorafgaand aan elk
gesprek wordt er weer een formulier over de werkhouding
ingevuld en een uitdraai gemaakt van alle leerresultaten. D eze
worden bekeken en besproken met I B-er en directie. O p basis
van deze gegevens zal er tijdens het 1e gesprek gekeken
worden, hoe het staat met de voortgang van de leerdoelen.
Tijdens het 2e en het 3e gesprek wordt er wederom een
prognose gegeven voor het VO . Bij het 3e gesprek zal ook de
groepsleerkracht van groep 8 aanwezig zijn.

Advies in het kort
Welke richting van het VO past
het beste bij uw kind?
De basisschool geeft een advies
over het onderwijstype dat zij
het beste bij uw kind vinden
passen. Ook wel schooladvies
genoemd.
Dit wordt gebaseerd op de lijn
van leerprestaties,
werkhouding en de
ontwikkeling over de gehele
basisschool.
• Leerprestaties; op welk niveau

heeft uw kind de afgelopen
jaren gefunctioneerd? Denk
hierbij aan de toetsen van de
methodes, maar ook de toetsen
van het LOVS van CITO.
• Werkhouding/leerhouding;

welk leergedrag laat uw kind op
school zien? Is het zelfstandig?
Kan het zelf zijn werk plannen?
Is hij/zij gericht op
onderzoeken? Kan uw kind een
langere tijd aan één stuk
werken? Kan het verbanden
leggen?

Van alle gesprekken wordt een kort verslag gemaakt en dit
wordt door alle aanwezigen ondertekend.

Groep 8
I n dit schooljaar zijn er 2 gesprekken. Voorafgaand aan elk
gesprek wordt er weer een formulier over de werkhouding
ingevuld en een uitdraai gemaakt van alle leerresultaten. D eze
worden besproken met I B-er en directie.
O p basis van deze gegevens zal er tijdens het 1e gesprek
gekeken worden hoe het staat met de voortgang van de
leerdoelen en wordt er een voorlopig schooladvies gegeven.
Aan de hand hiervan worden leerdoelen eventueel bijgesteld.
Tijdens het 2e gesprek wordt het definitieve schooladvies
gegeven. O ok wordt er besproken welke school voor het
Voortgezet O nderwijs de voorkeur heeft. D e leerdoelen voor
de laatste periode worden besproken. Van alle gesprekken
wordt een kort verslag gemaakt en dit wordt door alle
aanwezigen ondertekend.

• Ontwikkeling; op welke manier

heeft uw kind zich de afgelopen
jaren ontwikkeld? Was er een
duidelijke groei zichtbaar?
Het advies wordt samengesteld
door de groepsleerkrachten,
intern begeleider en de
directie.
Sinds 2015 is het schooladvies
leidend bij de plaatsing van de
leerling in het VO. Dat betekent
dat de school voor het VO uw
kind toelaat op basis van het
schooladvies.
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