17JE – OBS Montessorischool Valkenbos

Eindadvisering VO voor de leerlingen uit groep 8

Schooljaar 2021-2022

In het schooljaar 2014-2015 werd de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs ingevoerd. Volgens deze wet is het
basisschooladvies leidend bij de toelating van basisschoolverlaters tot het VO.
De PO-school baseert haar advies op de leerprestaties, aanleg en sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling
gedurende de hele basisschoolperiode. Een duidelijke motivering van het basisschooladvies en de toevoeging van LVStoets scores uit groep 6, 7 en 8 aan het OKR dragen bij aan een transparante onderbouwing van het basisschooladvies en
bevorderen de communicatie met de ouders en vo-school. Het geeft alle partijen inzicht in de wijze waarop het
basisschooladvies tot stand is gekomen.
De basisscholen worden verplicht gesteld om vóór de afname van de Centrale Eindtoets (CET) een schriftelijk schooladvies
aan de leerlingen van groep 8 te geven. Het schooladvies is leidend bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet
onderwijs.
Als een leerling de eindtoets beter maakt dan de school gezien het schooladvies verwachtte, dan zal de basisschool het
schooladvies heroverwegen. De basisschool is verantwoordelijk voor deze heroverweging, bij voorkeur in overleg met de
ouders/verzorgers. De heroverweging kan leiden tot een wijziging in het schooladvies, maar er kan ook beslist worden dat
in het schooladvies wordt afgeweken van het resultaat van de eindtoets. Het schooladvies blijft in dat geval ongewijzigd.
Soms is het resultaat van de eindtoets minder goed dan verwacht. In dat geval mag de school het schooladvies niet
aanpassen. Het resultaat van de eindtoets heeft dan geen invloed op de toelating van de leerling in het voortgezet
onderwijs.
In dit document wordt de opbouw van de advisering op Montessorischool Valkenbos onderbouwd en met behulp van het
stappenplan het tijdpad uitgezet en de taken verdeeld. Het document sluit af met een actuele versie van het tijdpad van
de eindadvisering.
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Opbouw eindadvisering VO Valkenbos (data staan vermeld in BOVO tijdpad)

1.

De Entreetoets wordt volgens schema afgenomen in groep 7.

2.
Eind groep 7, in de maand juli, wordt met de leerling en ouders de resultaten van de Entreetoets besproken. De
resultaten van de diverse onderdelen van de Entreetoets worden besproken en er is inzicht in de sterke –en/of zwakke
onderdelen. Hierdoor weten de leerling, de ouders en leerkracht aan welke onderdelen gewerkt kan worden.
Voorafgaande aan het gesprek krijgen de ouders en leerling de resultaten van de entreetoets op papier mee.
Tijdens het gesprek wordt het Voorlopig-advies VO aan de ouders/verzorgers van elke leerling uit groep 8 mondeling
overgedragen. Dit advies komt tot stand door een overleg tussen de leerkracht, directie en IB.
Het Voorlopig-advies is opgebouwd uit de volgende onderdelen:
resultaten CITO LOVS van groep 6,7
het resultaat van de Entreetoets (inclusief uitslag intelligentie deel entreetoets)
werkhouding en motivatie van de leerling
observaties van de leerkracht
3.
Eind januari/begin februari van groep 8 zal het Eind-advies VO en het OKR aan de ouders/verzorgers van elke
leerling uit groep 8 schriftelijk worden meegegeven. Ouders dienen het OKR te ondertekenen. Wanneer het eindadvies
afwijkt van het voorlopig advies dan zullen ouders worden uitgenodigd voor een gesprek. Het eindadvies is leidend voor
de VO scholen.
Het eind-advies wordt opgebouwd uit de volgende onderdelen:
resultaten CITO LOVS van groep 6,7 en midden groep 8
het resultaat van de entreetoets
eventuele veranderingen op het gebied werkhouding en motivatie van de leerling
observaties van de leerkracht
4.

De Centrale Eindtoets wordt volgens schema afgenomen in groep 8.

5.
Als de uitslag beschikbaar is in de digitale omgeving van Centrale Eindtoets start de procedure heroverweging
voor de leerlingen die een hogere toetsscore bij de eindtoets hebben dan geadviseerd. Directie, IB en leerkrachten
hebben hierover overleg en communiceren hierover met ouders en VO-school. De school geeft het resultaat van de
eindtoets door aan het VO.
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Stappenplan Advies VO schooljaar 2021-2022

Actie

Door

Periode augustus, september, begin oktober groep 8
DOD bestand uit Esis B exporteren en importeren in OT

IB

Aanmaken dossier in OT

Leerkrachten

Communicatie BOVO – ouders toestemming en gegevens update

IB

Afname entreetoets

Leerkrachten

Indien nodig: voorlopig schooladvies herzien
Leerachterstanden bepalen m.b.v. OT*
Overleg met ouders over NIO en LWOO

Leerkrachten, directie en IB
Leerkrachten en IB
Leerkrachten en IB

Aanvragen NIO

IB

Toestemmingsformulieren NIO ouders

Leerkrachten en IB

Herfstvakantie
Periode eind oktober, november, december groep 8
Afname NIO

IB en HCO

Drempeltoets afnemen i.v.m. LWOO (indien nodig)

IB

Adviesgesprek met leerling en ouders + meegeven van
oriëntatieformulier met voorlopig basischooladvies + voorkeurslijst
scholen
Bepalen welke leerlingen in aanmerking komen voor SEM en
aanvragen

Leerkrachten

Toestemming vragen aan ouders voor SEM
Kerstvakantie

Leerkrachten

IB

Periode januari t/m mei groep 8
Oriëntatieperiode VO, inclusief open dagen

Ouders

Afname CITO M8 toetsen

Leerkrachten

Invullen OKR in OT, aanvullen M8 toetsen in OT, definitief maken

Leerkrachten

Bepalen definitief eindadvies
Uitreiken definitief advies VMBO, HAVO, VWO
Ondertekenen OKR

Leerkrachten, directie en IB
Leerkrachten
(ondersteuning IB indien
nodig)

Selectieperiode leerlingen bijzondere richtingen
Plaatsing leerlingen in VO

Vo scholen
VO scholen

Originele onderzoeksverslagen naar VO school van keuze sturen
Afname Centrale Eindtoets
Heroverweging advies n.a.v. hogere score Eindtoets

IB
Leerkrachten
Leerkrachten, directie, IB

Communicatie over heroverweging met ouders

Leerkrachten (en indien
nodig) IB
Leerkrachten

Heroverweging in OT verwerken en
Eindtoets in OT definitief maken
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Afkortingen en uitleg termen
DOD= Digitaal Onderwijs Dossier
OT= Onderwijs transparant
SEM= Sociaal emotioneel onderzoek
OKR= Onderwijskundig Rapport
LWOO= leerwegondersteuning
NIO= Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau toets
CET= Centrale Eindtoets groep 8
ESIS B = leerling dossier basisschool
Drempeltoets= didactische toetsen
PO= primair onderwijs
VO= voortgezet onderwijs
BOVO Haaglanden= organisatie voor overstap van Basisschool en Voortgezet onderwijs

* Leerwegondersteunend onderwijs: leerachterstanden tussen 25 en 50% op minimaal twee van de leergebieden rekenen,
begrijpend lezen, spelling of technisch lezen. Waarbij 1 leergebied altijd rekenen of begrijpend lezen moet zijn.
Praktijkonderwijs: leerachterstanden > 50% op minimaal twee van de leergebieden rekenen, begrijpend lezen, spelling of
technisch lezen. Waarbij 1 leergebied altijd rekenen of begrijpend lezen moet zijn.
* Sociaal-Emotioneel Onderzoek (SEM): IQ 91-120, op grond van hun sociaal-emotionele ontwikkeling.
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Tijdpad Groep 8

schooljaar 2021-2022

Datum

Activiteit

30-08

1e schooldag

30-09

Deadline: Toestemmingsformulieren
Intelligentieonderzoek NIO (LWOO leerlingen)

01-10

Deadline Toelichting eindadvisering voor ouders op website

27-10t/m 29-10

Voorbereiding digitale berichtgeving voor ouders
Herfstvakantie 18-10 tm 22-10

21-10 t/m 17-11
08-11 t/m 19-11
01-11

Afnameperiode intelligentieonderzoeken (NIO) voor LWOO leerlingen
Drempelonderzoek voor leerlingen LWOO (indien nodig)
Deadline: VO scholen publiceren per niveau de toelatingscriteria, voorrangsregels en
het aantal lesplaatsen op de schoolwebsite

22-11 t/m 26-11

Adviesgesprek met leerling en ouders + meegeven oriëntatieformulier formulier met
voorlopig basisschooladvies en voorkeurslijst scholen aan ouders

01-11 t/m 24-12

Verwerking definitieve keuze ouders m.b.t. digitale berichtgeving in POVO OT

10-11 + 18-11

Uitwisselingsmarkt: terugkoppeling van VO naar PO

08-11
08-12

Informatie Film VO voor groep 7 en 8
Deadline: aanmelding SEM onderzoek (leerlingen met IQ vanaf 91 t/m 120)

22-12 t/m 14-01

Afnameperiode SEM onderzoek voor LWOO leerlingen
Kerstvakantie 27-12 tm 07-01
Oriëntatieperiode VO + open dagen

10-01 t/m 11-02
10-01 t/m 11-02
17-01 en 28-01

Uitnodigen ouders om een account in POVO OT te maken voor digitale berichtgeving
of aanmelden (behalve ouders die willen mailen)
CITO LOVS M8 toetsen

31-01
02-02 tm 07-02

Deadline: Bepalen basisschooladvies leerlingen
OKR ter inzage ouders

07/02 en 08/02

Eventuele aanpassingen in OKR door leerkrachten na inzage OKR ouders

09-02

OKR accoderen door directie

11-02

Deadline: Definitief maken OKR en dossier leerlingen en aanvullen laatste LOVS
toetsen. Regionaal aanmeldformulier met voorkeurslijst uitreiken aan
leerlingen/ouders

12-02 t/m 25-02

1e Aanmeldingsperiode VMBO (LWOO), HAVO, VWO

14-02

Bericht toelaatbaarheid van leerling met bijzondere richting
Voorjaarsvakantie 28-02 tm 04-03

07-04

Bericht toelatingsbesluit 1e periode vanuit BOVO aan ouders en evt. loting (indien
ouders daar toestemming voor heeft gegeven) vanaf 15.00 uur
Toelatingsbesluiten zichtbaar in POVO OT vanaf 15.00 uur.
Versturen van originele onderzoeksverslagen en profielbladen (van definitief
toegelaten leerlingen)
11-4 aanmeldformulier 2e periode mee aan ouders
2e Aanmeldperiode VMBO (LWOO), HAVO, VWO (1 week!)
Toelatingsbesluit 2e periode vanuit BOVO aan ouders.

07-04 tm 21-04
11-04 t/m 14-04
21-04
14-04 t/m 22-04
20-04 en 21-04-21

Afname CITO Entreetoets (groep 7)
Afname Centrale Eindtoets (groep 8) (o.v.b. landelijke data en ontwikkeling)
Meivakantie 25-04 t/m 06-05

09-05 tm 20-05

Inhaalperiode CET
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Vanaf 12-05

Afhankelijk wanneer uitslag digitaal binnen is uitslagen CITO Eindtoets mee op papier

16-05 tm 23-05

Periode voor heroverweging basisschooladvies

24-05
22-06 + 39-06

Basisschooladvies definitief in OT
Uitwisselingsmarkt: een warme overdracht van PO naar VO

27-06 tm 08-07

In- en uitshrijf bewijzen printen voor eigen dossier

06-07 t/m 08-07

Kennismakingsdagen op nieuwe VO school
Afsluiting basisschool voor groep 8

01-07

Musical groep 8

04-07 t/m 08-07

Groep 8 vrij

Start eindadvisering voor groep 7
14-04 t/m 22-04

Afname Entreetoets

27-06 t/m 01-07

Adviesgesprekken met leerling en ouders + meegeven van uitslagen CITO Entreetoets
op papier (groep 7)

Bronnen:
o De Centrale Eindtoets PO in 2021 college voor Toetsen en Examens (www.centraleeindtoetspo.nl).
o Toelichting Regionale BOVO procedure schooljaar 2021-2022 (www.bovohaaglanden.nl).
o Tijdpad BOVO regio Haaglanden 2021- 2022, V3 (www.bovohaaglanden.nl)
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