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In de procedure onderscheiden we op hoofdlijnen 2 stappen. De eerste stap betreft het opstellen 

van het basisschooladvies. De tweede stap heeft betrekking op de vergelijking van het 

basisschooladvies met het resultaat op de Centrale Eindtoets. 

Stappenplan voor het opstellen van het basisschooladvies: 

1. Vanaf de gesprekken van midden groep 6 worden de ouders geïnformeerd over het mogelijke 
uitstroomniveau van hun kind. Daarbij worden sommige vakken als voorbeeld genomen. Deze 
informatie wordt midden groep 6, begin groep 7 en midden groep 7 met ouders gedeeld. In 
groep 6 en 7 wordt er nadrukkelijk nog geen voorlopig advies VO gegeven. Ook niet als de 
ouders hierom vragen. Dat gebeurt pas in groep 8. Bij de 10-minuten en adviesgesprekken in 
groep 8 zijn de leerlingen zelf ook aanwezig. 

2. In augustus vindt een gesprek plaats tussen de leerkracht van groep 7 met de leerkracht van 
groep 8 waarin relevante informatie over de leerling wordt overgedragen. 

3. Tijdens de voorlichtingsavond van groep 8 wordt aan de ouders het traject van de 
totstandkoming van het basisschooladvies verteld. Deze avond vindt in de tweede week van 
het schooljaar plaats. 

4. Tijdens het tien-minutengesprek tussen de leerkracht van groep 8 en de ouders wordt het 
uitstroomprofiel van de leerling met de ouders besproken. Dit gesprek vindt in de vijfde week 
van het schooljaar plaats. Een korte samenvatting van het gesprek wordt in het formulier 
‘voorlopig advies gesprek’ vastgelegd (zie pagina 4 van dit document). 

5. In oktober/november wordt de NIO-toets bij de kinderen afgenomen. De ouders moeten hier 
vooraf toestemming voor geven. De ouders ontvangen de uitslag van de toets voorzien van een 
duidelijke toelichting in een gesloten envelop. 

6. Tijdens een voorlichtingsavond geeft een vertegenwoordiger van het Voortgezet Onderwijs 
(VO) aan de ouders van groep 8 een toelichting op de schoolsoorten en VO-termen. Op deze 
avond zijn de groepsleerkrachten en de directeur aanwezig. Deze avond wordt in november 
gehouden 

7. In november voert de leerkracht van groep 8 een gesprek met de ouders waarvan de kinderen 
voor Leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO) in aanmerking komen. In januari geeft de 
leerkracht de aanmeldformulieren voor LWOO mee. 

8. In januari bespreken de directie, de intern begeleider en de leerkrachten van groep 8 het in te 
nemen schooladvies VO. Dit is gebaseerd op: 

a) De uitslagen van het Cito leerlingvolgsysteem van de groepen 7 en 8 van de leerling 
b) De uitslag van de NIO-toets 
c) De rapportcijfers van de groepen 7 en 8 van de leerling 
d) de sociaal-emotionele ontwikkeling,  werkhouding,  motivatie en andere 

leerlingkenmerken 
e) de thuissituatie van de leerling 

9. Adviesgesprekken met de ouders en leerling van groep 8. De leerkracht van groep 8 voert dit 
gesprek met de ouders en de leerling in het bijzijn van een directielid of de intern begeleider 
(eerste helft december). 

10. Ouders hebben het recht alle informatie over hun kind in te zien, dat middels het 
OnderwijsKundig Rapport (OKR) aan het VO wordt overgedragen. De Gantel heeft de wettelijke 
verplichting om de ouders actief te informeren over de inhoud van het OKR en de bijlagen. Dit 
wordt door de leerkracht van groep 8 opgesteld en in de eerste helft van januari aan de ouders 
gemaild. 
De groepsleerkracht van groep 8 bespreekt tijdens het in februari geplande adviesgesprek 
Voortgezet Onderwijs in het bijzijn van de directeur of de intern begeleider het volledige OKR 
met de ouders en de leerling en legt daarbij uit welke informatie wordt overgedragen en met 
welk doel. Tijdens dit gesprek wordt ook het rapport van de leerling besproken.  
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Officieel dient de school de gegeven inzage vast te leggen en toe te voegen aan het 
leerlingdossier, zodat controleerbaar is dat de informatieplicht is nageleefd.  
Wanneer ouders het niet eens zijn met de inhoud van het OKR, gaat de Gantel met de ouders in 
gesprek. Indien geen overeenstemming wordt bereikt, is de Gantel 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 Gantel als bijlage toegevoegd aan het 
OKR. Een kopie van deze visie wordt tevens opgenomen in het leerlingdossier op de Gantel. 
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Voorlopig advies gesprek 
 
Naam leerling:  
Naam leerkracht(en):  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Wat gaat er goed: 
 
 
 
 
 
Waar kun je nog aan werken: 
 
 
 
 
 
Het voorlopige advies is:  
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Hier kun je extra oefenen: 
-www.junioreinstein.nl 
-www.gynzy.nl 
-www.citotrainer.nl 
-www.nieuwsbegrip.nl 
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Stappenplan verwerking uitslag Cito Eindtoets. 

1. Zodra de scores van de Centrale Eindtoets bekend zijn, worden deze door de leerkracht van 

groep 8, de intern begeleider en de directeur vergeleken met het basisschooladvies. In het geval 

de scores op de Centrale eindtoets hoger zijn dan het basisschooladvies moet het advies van de 

school worden heroverwogen. Dit is verplicht.  

2. De resultaten van de Centrale Eindtoets worden door de leerkracht van groep 8 individueel met 

de kinderen doorgesproken. Diezelfde dag gaan de uitslagen in een envelop mee naar huis. (1 

exemplaar). De leerkracht van groep 8 informeert de ouders hier per mail over. 

3. Bij heroverweging wordt alle beschikbare informatie nogmaals beoordeeld door de leerkracht 

van groep 8, de IB’er en de directeur. De school komt op basis van die beoordeling tot een 

beargumenteerd besluit over wel of niet bijstellen van het advies.  

4. Er wordt contact opgenomen met de ouders met de mededeling: hogere Cito score—advies blijft 

gelijk óf het advies wordt naar boven bijgesteld. In hetzelfde gesprek wordt aan de ouders 

gevraagd of ze over deze beslissing willen praten. Dit is verplicht. Dit gesprek moet op zo kort 

mogelijke termijn plaats vinden. 

5. Na het gesprek met de ouders wordt de eventuele wijziging bijgewerkt in het BOVO-OKR. 

De papieren beslissing (wel/geen wijziging) wordt meegegeven met de leerlingen. 

Daarna kan er niets meer worden gewijzigd! 

6. De VO school wordt door de leerkracht van groep 8 telefonisch en/of per e-mail op de hoogte 

gebracht van de aanpassing van het advies. 

7. Op de BOVO uitwisselingsmarkt (juni) wordt de wijziging verder toegelicht. 

 

 


