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Totstandkoming basisschooladvies







In groep 8 nemen wij het Drempelonderzoek af bij de leerlingen. Uit het onderzoek volgt een
advies. Tevens nemen wij de B8 CITO toetsen af.
Aan de hand van de resultaten uit het LVS (vooral kijkend naar groep 6,7,8),
Drempelonderzoek, de resultaten van de diagnostische toetsten, huiswerk attitude, leerling
betrokkenheid/inzet in de groep komen wij tot een weloverwogen advies.
Wanneer er een leerachterstand is van 25% of meer op twee vakgebieden waarvan één
rekenen of begrijpend lezen, wordt een intelligentieonderzoek aangevraagd (indien ouders
toestemming verlenen).
Wanneer het IQ onder de 90 is geven wij een leerwegondersteunend advies.

Interne organisatie rondom het basisschool advies.





In november komen de bovenbouwcoördinator, de groep 8 collega’s en de directeur bij
elkaar en bespreken bovenstaande punten.
Kort hierna zijn er adviesgesprekken met de ouders en leerling. De directeur of MT-lid en de
groepsleerkracht voeren het gesprek. Het advies wordt onderbouwd door bovengenoemde
punten en wordt voor de ouders en de leerling gevisualiseerd.
De leerkracht voert het gesprek, waar nodig vult de directeur of MT-lid aan. De
eindverantwoordelijkheid berust bij de directeur.

Communicatie met het VO




In Onderwijstransparant (Digitaal platform) schrijven wij onderwijskundige rapporten (OKR)
in de vooraf vastgestelde formats voor elke leerling. Hierin wordt ook het basisschooladvies
genoemd en onderbouwd. Voordat het onderwijskundig rapport naar de VO-school wordt
verstuurd hebben ouders het recht op inzage en het recht om eigen visie toe te voegen. Er
wordt een kopie aan de ouders meegegeven. Na ondertekening en goedkeuring van de
ouders wordt het OKR definitief/verzonden naar de VO-school. Wij geven de inschrijfkaart
voor de VO-school mee, op een door BOVO vastgestelde datum. De ouders kunnen hun kind
slechts op één VO-school inschrijven. Bij een LWOO – advies worden de inschrijfkaarten op
een ander moment uitgereikt. Deze datum is ook door BOVO vastgesteld. Wanneer de
inschrijfkaart bij de gekozen VO-school is ingeleverd kan de VO-school in het digitaal
platform. Na deze gang van zaken kan de VO-school eventueel contact opnemen met de
ouders.
Ouders hebben het recht alle informatie over hun kind in te zien, dat middels het OKR wordt
overgedragen. De po-school heeft een wettelijke verplichting om ouders actief te informeren
over de inhoud van het OKR en de bijlagen. Daartoe bespreekt de po-school het volledige
OKR vroegtijdig met de ouders. Voor aanmelding op het vo ontvangen de ouders een
papieren of digitale versie van het OKR, inclusief de bijlagen. BOVO adviseert po-scholen om
met de ouders te bespreken welke informatie wordt overgedragen en met welk doel.
Officieel dient de school de gegeven inzage vast te leggen en toe te voegen aan het leerling
dossier, zodat controleerbaar is dat de informatieplicht is nageleefd. Wanneer ouders het
niet eens zijn met de inhoud van het OKR, gaat de po-school met de ouders in gesprek.



Indien geen overeenstemming wordt bereikt is de po-school niet verplicht de inhoud van het
OKR te wijzigen. Wel hebben ouders altijd het recht om hun eigen visie schriftelijk vast te
leggen. In dat geval wordt de visie van ouders door de po-school als bijlage toegevoegd aan
het OKR. Een kopie van deze visie wordt tevens opgenomen in het leerling dossier op school.
Tijdens de BOVO-uitwisselingsmarkt worden alle leerlingen aan de hand van het OKR
besproken.

Eindtoets.


Wanneer de eindtoetsgegevens bekend zijn leggen wij deze naast de gegeven adviezen. Als
er een verschil tussen hoger uitgevallen Cito-advies en ons advies is, bespreken wij deze
leerling opnieuw in het bovengenoemde team. Wanneer er sprake is van een herzien advies
nemen wij als school contact op met zowel de ouders en de VO-school.

