
Toelichting ouders 

Adviesbeleid VO – groep 8  

 

 

 

In groep 8 zullen de leerlingen een advies ontvangen voor het voortgezet vervolgonderwijs. Het 
advies is gebaseerd op de leerprestaties, de aanleg, de werkhouding en de sociaal-emotionele 
ontwikkeling. 
 

Hoe komen we tot een advies? 
 

- Resultaten van de CITO toetsen tijdens de gehele basisschool periode 

- Resultaten van de methodetoetsen 

- Indien afgenomen de uitslag van de Drempeltoets 

- Leerling besprekingen  

- Observatie leerkrachten 

- Werkhouding en motivatie tijdens de basisschoolperiode 

- Gegevens van onderzoeken, eventuele vastgestelde diagnoses. 

- Thuissituatie 
 

Al deze zaken worden naast elkaar gelegd. De leerkrachten van de groepen 6, 7 en 8 en intern 

begeleider komen op deze manier tot een advies dat past bij de leerling zijn/haar niveau. 

 

Welke adviezen kunnen er gegeven worden?  
 

- voortgezet speciaal onderwijs 

- Praktijkonderwijs 

- Praktijkonderwijs / vmbo- basisberoepsgericht 

- vmbo- basisberoepsgericht 

- vmbo- basisberoepsgericht / vmbo-kaderberoepsgericht 

- vmbo- kaderberoepsgericht 

- vmbo- kaderberoepsgericht / gemengd - theoretische leerweg 

- vmbo- theoretische leerweg 

- vmbo- theoretische leerweg / havo 

- havo 

- havo / vwo  

- vwo 
 

*LWOO (leerwegondersteunend onderwijs) is een beschikking die een leerling kan ontvangen bij een  

   basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht, theoretisch leerweg of havo advies. 

 



 

 

 

Tijdpad 

 

- Juni in groep 7: de leerkracht van groep 7 geeft bij ouders aan dat VSO, PRO of LWOO 

(leerwegondersteunend onderwijs) wenselijk is voor de leerling bij het schooladvies voor 

Voortgezet Onderwijs 

- Maart of juli in groep 7: leerkracht van groep 7 bespreekt na de Cito M7 of E7 toets het 

uitstroomprofiel uit Esis met de ouders. Het schooladvies komt ter sprake. Let op: dit is nog 

geen schooladvies.  

- Augustus/september: ouders en leerling geven schriftelijk aan welk advies voor het 

Voortgezet Onderwijs zij in gedachten hebben. Dit wordt besproken tijdens het 

kennismakingsgesprek.  

- November: -  Informatieavond ouders overstap PO-VO 

                     -  Indien gewenst wordt de drempeltoets afgenomen. Leerkracht(8) neemt             

                         hierover contact op met ouders.  

                     -  Open dagen scholen 

- December: Leerling en ouders ontvangen een schooladvies 

- Januari: - De Cito M8 toetsen worden afgenomen.  

               - Opendagen VO scholen.  

               - ouders ontvangen het concept OKR en dienen dit te tekenen. 

- April: De Route 8 eindtoets wordt bij de leerlingen afgenomen.  

- Mei: Leerlingen ontvangen de uitslag Route 8 eindtoets. Ouders ontvangen een brief. Indien  

          de uitslag van de Route 8 eindtoets hoger uitvalt dan het gegeven schooladvies kan de 

          school beslissen om een het advies te heroverwegen. Indien dit gewenst is, volgt er een 

          (telefonisch) gesprek met de ouders en school. Het nieuwe advies wordt ook aan de VO  

          -scholen overgedragen. Bij het behalen van een lagere score vindt er geen aanpassing 

          plaats. 

 
 
 

Inhoud onderwijskundig rapport 
 

Inhoud onderwijskundig rapport (OKR) 

Het onderwijskundig rapport is een onderdeel van onderwijs transparant; het digitale overdracht 

systeem tussen de basisscholen in de regio en de middelbare scholen. Het OKR wordt digitaal 

ingevoerd en geëxporteerd naar de VO-scholen. De ouder zal een papieren versie van het OKR 

ontvangen zodat u op de hoogte bent van de inhoud.  

Het OKR bevat de volgende gegevens: 

- Naam, adres en woonplaatsgegevens van leerling, ouders en school 

- De leervorderingen en cognitieve capaciteiten 

- De ontwikkeling en het gedrag van de leerling 



- Het advies 

- Eventuele zorgplicht en begeleiding 

- Gegevens ouders/verzorgers 
 

 Indien er sprake is van een eventuele verwijzing naar het voortgezet speciaal onderwijs (VSO), 
praktijkonderwijs (PROO) of een beschikking voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) 
wordt er een ander tijdpad gevolgd. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gebracht door 
leerkracht en/of intern begeleider.



 


