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Algemeen
In deze kwaliteitskaart worden de stappen beschreven, die we jaarlijks nemen in groep 8 om tot een zorgvuldig advies te
komen voor de doorverwijzing naar het Voortgezet Onderwijs.

Tijdsschema
Augustus/september

Oktober

Tijdens de tweede week vindt er een doelstellingengesprek plaats, waarin doelen
vastgesteld worden voor de komende perioden, waarbij we kijken naar de gegevens uit
het leerlingvolgsysteem vanaf groep 6. Waar zitten nog hiaten? Aanwezig: leerkrachten
groep 7 en 8, IB-er.
De leerkracht van groep 8 voert kindgesprekken waarin gevraagd wordt naar welke school
en welk niveau de voorkeur van de kinderen uit gaat. Deze informatie wordt per kind
genoteerd en is mede input voor het bepalen van het voorlopig advies

November/december

Tijdens de algemene informatieavond krijgen de ouders van groep 8 informatie over onze
procedure rondom de doorverwijzing.
In overleg met de IB-er, leerkrachten van groep 7(van het jaar ervoor) en groep 8 en
directeur wordt een voorlopig advies vastgesteld. Dit voorlopige advies komt tot stand
door input vanuit het leerlingvolgsysteem vanaf groep 6, werkhouding, waaronder
huiswerkattitude, taakgerichtheid, en leerlingcompetenties.
Het voorlopig advies wordt aan het kind en ouders gegeven. Tevens wordt besproken
waar volgens de school nog mogelijkheden tot ontwikkeling liggen.

Januari

De leerlingen maken de M8-toetsen. Hierdoor zien we of er groei/ ontwikkeling is t.a.v.
E7 toetsen en de leerstofonderdelen waar extra op ingezet is.
Open dagen/ avonden van de VO- scholen. Kinderen worden gestimuleerd hier met
hun ouders te gaan kijken. Er is de afspraak dat, wanneer er overdag voorlichting
gegeven wordt, dit op woensdagmiddagen zal zijn. Op andere tijdsstippen wordt er
geen vrij gegeven.
Groep 8 doet mee aan het normeringsonderzoek om op die manier te wennen aan de
vraagstelling en digitale manier van toetsen.
Het definitief advies wordt bepaald door de leerkracht van groep 8, de IB-er en de
directeur en wordt schriftelijk meegegeven.
Tijdens het definitief adviesgesprek ontvangen ouders het inschrijfformulier van de
school waar de kinderen graag naartoe gaan, waarna de handtekening van de ouders/
verzorgers op het inschrijfformulier wordt gezet.
Ook wordt tijdens dit gesprek – naast het definitief advies en het
ontwikkelingsperspectief- het rapport besproken. Ouders ontvangen een mail waarin
wordt meegedeeld dat het OSO en –indien nodig- het OKR (nodig voor VMBO-scholen)
ter inzage op school aanwezig zijn. Ook worden de ontwikkelingsperspectieven vanuit
Parnassys, de OPP’s en de verslagen van onderzoeken (dyscalculie, dyslexie) en
handelingsplannen meegestuurd. Ouders kunnen, indien gewenst, een afspraak maken
op de gegevens in te zien.
Voor de definitief adviesgesprekken worden de ouders samen met hun kind
uitgenodigd.
De inschrijfformulieren worden op school verzameld door de leerkracht van groep 8.
Deze leerkracht zorgt ervoor dat deze formulieren op de daarvoor bestemde scholen
komen. In opdracht van de ib’er verzorgt de administratief medewerker voor de OSOverwerking.
Voor 1 maart dienen alle leerlingen aangemeld te zijn op de VO-school van het volgend
jaar.

Februari

Maart

Halverwege maart vindt de warme overdracht plaats. Deze gesprekken worden gevoerd
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door de leerkracht van groep 8 en de brugklascoördinator en vindt a.d.h.v. het
gespreksformulier plaats. De IB-er en schoolmaatschappelijk werkster schuiven indien
nodig aan. In dit laatste geval wordt ook de schoolmaatschappelijk werkster van het V.O.
uitgenodigd.
April

De Centrale Eindtoets wordt gemaakt.
Kinderen met dyslexie krijgen een aangepaste versie.
Voor kinderen met dyscalculie wordt gekeken welke compenserende maatregelen
(bijvoorbeeld het gebruik van een rekenmachine) er zijn.
Zodra de uitslag binnen is, wordt deze met de kinderen besproken. De uitslag wordt
uitgeprint en in een dichte envelop meegegeven aan de kinderen met daarbij een
begeleidende brief.
Wanneer de score hoger uitvalt dan verwacht, dan zijn we als school verplicht om het
advies te heroverwegen. Wanneer het advies naar boven wordt bijgesteld, dan worden
de ouders en de VO-school hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. Het is dus niet
vanzelfsprekend dat het advies wordt bijgesteld bij een hoger uitgevallen score.
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