C r a y e n e s t e r s c h o o l
Protocol schooladvies voortgezet onderwijs
De overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is een belangrijke stap. De
leerling staat centraal bij deze overstap. In groep 8 van de basisschool krijgt de leerling een
schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Het schooladvies van de basisschool is leidend
bij het aannemen van leerlingen voor de voortgezet onderwijs scholen.
De Crayenesterschool staat voor een goed advies voor een passende vervolgopleiding,
draagt zorg voor een warme overdracht en stelt een doorlopende leer- en ontwikkellijn
voorop. In dit protocol wordt nader uiteengezet op welke wijze een schooladvies wordt
bepaald, welke procedurestappen worden doorlopen en hoe de communicatie met de
ouders en het voortgezet onderwijs is vormgegeven.
Bepalen en onderbouwen schooladvies.
Het schooladvies wordt opgesteld door de leerkracht van groep 8 en gevormd in overleg
met de leerkrachten van de groepen 7 en 8. Ook de intern begeleider kan in specifieke
gevallen betrokken zijn bij het bepalen van het schooladvies.
Tijdens hun schoolloopbaan volgen we de vorderingen van de leerlingen via de
methodetoetsen en via het leerlingvolgsysteem van het Cito LOVS. De Cito wordt twee maal
per jaar afgenomen voor diverse vakgebieden. De scores van groep 6 tot en met groep 8
worden berekend tot een gemiddelde waar een niveau advies uitkomt. Voor dit advies
worden de Cito toetsen van de vakken rekenen en begrijpend lezen gewogen, dit vanwege
de voorspellende waarde van deze vakken.
Daarnaast neemt de Crayenesterschool in groep 7 een kennistoets af (Entreetoets of
drempelonderzoek) en medio oktober in groep 8 de NIO. De NIO is een intelligentietest die
de mogelijkheden van de leerlingen in kaart brengt. De NIO wordt afgenomen en nagekeken
door Onderwijsadvies (een onderwijsadviesdienst gericht op het gebied van leerlingenzorg).
Ouders geven schriftelijk toestemming voor het afnemen van de NIO en het delen van de
uitslag met de school. Als de toets gemaakt is bespreekt de school de uitslag met een
psycholoog of orthopedagoog van Onderwijsadvies. Ook kijken wij naar de ontwikkeling van
de kinderen wat betreft (huis)werkhouding en motivatie.
Het schooladvies gaat uit van een doorlopende leer- en ontwikkellijn en wordt gebaseerd op
de onderstaande onderdelen:
 Cito van de groepen 6, 7 en 8 van de vakken rekenen en begrijpend lezen
 NIO
 Kennistoets (Entreetoets of drempelonderzoek)
 Schoolwerk en methodetoetsen van de groepen 6, 7 en 8
 Werkhouding en motivatie van de groepen 6, 7 en 8
 Overleg met de leerkracht van groep 7
Procedure
Medio november wordt in groep 8 een voorlopig schooladvies bepaald en vindt een gesprek
tussen ouders en leerkrachten plaats, waarin dit voorlopige advies wordt besproken. De
pedagoog van Onderwijsadvies fungeert bij het voorlopige advies als klankbord voor de
school. Een (voorlopig) schooladvies mag, als daar reden voor is, bestaan uit twee niveaus.
Bijvoorbeeld Havo/VWO. Met het voorlopig schooladvies kunt u zich oriënteren op passende
scholen tijdens de open dagen die medio januari zullen plaatsvinden. In het Brugboek dat u
medio oktober/november in groep 8 van de basisschool krijgt, staat alle informatie over
inschrijving en welke scholen in deze regio te vinden zijn en hoe de plaatsing dat jaar zal
verlopen.
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In januari volgen de laatste toetsen van het Cito LOVS. In februari wordt het definitieve
schooladvies bepaald en vindt het gesprek met de ouders en de leerling plaats over dit
definitieve schooladvies. De basisschool geeft alleen een niveauadvies, geen schoolkeuze,
maar denkt graag met u mee over een juiste school.
De leerling en de ouders krijgen van de basisschool een inschrijfformulier, waarmee de
leerling medio maart kan worden aangemeld bij de school van zijn of haar keuze. De
voortgezet onderwijs scholen, niet de basisscholen, gaan uiteindelijk over de plaatsing.
Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de inschrijving op een voortgezet onderwijsschool.
Vanaf het schooljaar 2015-2016 stelt het ministerie van Onderwijs een eindtoets verplicht.
Deze wordt medio april/mei afgenomen. Deze eindtoets meet de kennis die de leerlingen
hebben op het gebied van rekenen en taal. Mocht de uitslag van de eindtoets reden zijn tot
het aanpassen van het advies, dan kan de school het advies, enkel naar boven, bijstellen. De
school is hiertoe niet verplicht. Een heroverweging kan ook leiden tot behoud van het
bestaande advies. Het schooladvies is immers gebaseerd op een meerjarig volgen van de
leerling en de verplichte eindtoets. Als de uitslag van de eindtoets hoger is dan het
schooladvies vindt een gesprek plaats met de ouders.
Resume van de procedure stapsgewijs:
 Medio mei groep 7 afname kennistoets (Entreetoets of drempelonderzoek)
 Medio oktober groep 8 afname NIO
 Medio november groep 8 voorlopig schooladvies
 Medio januari groep 8 afname Cito
 Medio februari groep 8 definitief schooladvies
 Medio maart groep 8 aanmelding voortgezet onderwijs
 Medio april/mei groep 8 eindtoets
 Medio mei groep 8 optioneel heroverweging schooladvies
Communicatie
Van belang is de ouders tijdig te informeren over en betrekken bij het proces schooladvies
voortgezet onderwijs. Begin groep 6 zullen de ouders tijdens de informatieavond worden
geïnformeerd over de wijze waarop een schooladvies wordt bepaald. De ouders ontvangen
daarbij ook dit protocol.
Vanaf eind groep 6 ontvangt u ieder half jaar een indicatie van het uitstroomprofiel voor de
vakken rekenen en begrijpend lezen. Dit is enkel gebaseerd op de gemaakte Citotoetsen.
Begin groep 7 geven de leerkrachten tijden de informatieavond een toelichting over de wijze
waarop een schooladvies wordt bepaald en tevens welke procedurestappen, waaronder de
Entreetoets of het drempelonderzoek, worden doorlopen. Tegelijk of op een later moment
in groep 7 wordt informatie verstrekt over de te onderscheiden onderdelen van de
onderbouwing van het schooladvies en de vereisten die het voortgezet onderwijs stelt
bijvoorbeeld ten aanzien van de werkhouding. In de laatste tienminutengesprekken in groep
7 wordt wederom uitleg gegeven over de vermelde normering die gebaseerd is op de cito
toetsen van de vakken rekenen en begrijpend lezen.
Begin groep 8 vindt er een laatste informatieavond over het proces schooladvies plaats.
Na plaatsing nemen de voortgezet onderwijs scholen contact op met de leerkracht van de
basisschool voor, wat wij noemen, de warme overdracht. Hier worden niet de toets
gegevens overlegd, maar het karakter en de behoeften van de leerling besproken. Ook
nadat onze leerlingen de Crayenesterschool hebben verlaten, blijven wij ze volgen middels
de rapportages die wij ontvangen van het voortgezet onderwijs.
Directie Crayenesterschool 6 september 2016
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