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Inleiding  
In groep 8 gaan alle kinderen een middelbare school kiezen. Een belangrijke stap op weg 
naar de toekomst. De overgang van het primair onderwijs (PO) naar het voortgezet 
onderwijs (VO) is voor kinderen en hun ouders een nieuwe fase. 
Ze zullen moeten wennen aan de nieuwe omgeving, langere reistijden, veel verschillende 
leerkrachten en nieuwe leerlingen. Ze krijgen een heleboel nieuwe uitdagingen en kansen. 
Wij vinden het heel belangrijk dat leerlingen in het middelbaar onderwijs op de juiste plek 
terecht komen en dat ze goed worden voorbereid. We starten begin groep 8 met het 
adviestraject, dat doorloopt tot eind groep 8. In dit document beschrijven wij alle stappen 
die van belang zijn bij dit traject van het eerste advies tot en met de definitieve 
inschrijving op de middelbare school.   
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Het adviseringstraject  
 
In september wordt een informatieavond georganiseerd voor alle ouders van de leerlingen 
van groep 8. Tijdens deze avond wordt onder meer het volgende toegelicht: 
  - De verschillende vormen van middelbaar onderwijs.  

- Het adviestraject en hoe het advies tot stand komt. 
- De verschillende middelbare scholen en hun schooltypen.  
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In september/oktober, als de leerlingen net in groep 8 zitten, vinden de start gesprekken 
plaats. Tijdens deze gesprekken wordt naast de eerste indrukken uit groep 8 vooral het 
sociaal emotionele ontwikkeling en het welzijn van de kinderen besproken. 
 
Eind november wordt het drempelonderzoek afgenomen. De uitslag met uitleg wordt met 
de kinderen meegegeven in een gesloten envelop. U kunt, wanneer u extra uitleg wilt, een 
afspraak maken met de leerkracht. 
 
In januari/februari vinden alle open dagen plaats bij de middelbare scholen. Ouders en 
leerlingen kunnen zich tijdens deze open dagen laten informeren over de manier waarop 
de verschillende scholen hun onderwijs hebben ingericht. Tot 15 maart hebben ouders de 
tijd om hun kind in te schrijven.  
 
In januari worden de laatste Citotoetsen (M8) van het leerlingvolgsysteem van groep 8 
afgenomen. De resultaten worden meegenomen in het advies. 
 
In februari vinden de adviesgesprekken plaats. Dit adviesgesprek wordt gevoerd door de 
eigen groepsleerkracht met de ouders én het kind. Tijdens dit gesprek wordt het 
definitieve advies bepaald. Op basis van dit advies kunnen ouders zich oriënteren op de 
keuze van de school voor voortgezet onderwijs. Ouders moeten een adviesformulier 
ondertekenen ter instemming. Het originele inschrijfformulier mag ingeleverd worden bij 
de leerkracht van groep 8. Alle inschrijvingen worden door de school opgestuurd naar de 
VO scholen.  
 
Voor 15 maart vullen de leerkrachten van groep 8 de onderwijskundige rapporten in van 
alle leerlingen. Ouders hebben dit rapport voor 15 maart ingezien. Indien zij het niet eens 
zijn met het advies, dan wel met stukken uit de inhoud dan kunnen zij dit op school bij het 
rapport invullen. In incidentele gevallen kan het voorkomen dat een ouder en leerkracht 
het echt niet eens worden over advies/inhoud van het onderwijskundig rapport. Ouders 
kunnen dan een klacht indienen. Zij schrijven hiertoe een aparte brief en deze wordt als 
bijlage aan het rapport toegevoegd. 
 
Alle leerlingen nemen in april deel aan de CITO-eindtoets.  
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De uitslag van deze toets wordt half mei digitaal en tussen half mei en half juni op papier 
verwacht. De uitslag wordt meteen mee naar huis gegeven zodra deze op school 
binnenkomt. Indien de uitslag van de CITO-eindtoets tegenvalt ten opzichte van het advies 
dan is de middelbare school verplicht de leerling in te delen op grond van het advies. Het 
advies mag in dit geval nooit worden aangepast, het advies van de basisschool is leidend 
voor voortgezet onderwijs.  
Indien de uitslag van de CITO-eindtoets echter hoger uitkomt dan verwacht op grond van 
het advies, dan kan de leerkracht ervoor kiezen om, in overleg met ouders en VO-school, 
het advies bij te stellen. Dit zal vooral het geval zijn als de leerling is gegroeid in de 
cognitieve ontwikkeling en/of in werkhouding en motivatie. Het aanpassen van het advies 
is een uitzondering. Een hogere uitslag geeft niet per definitie aan dat het advies te laag 
was.  
 
Eind mei begin juni vindt de definitieve inschrijving plaats door de middelbare school. De 
VO-school stuurt de ouders een officiële bevestiging.  
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Bepalen van het advies 
Wij vinden het heel belangrijk dat elke leerling in het VO op een plek terecht komt die 

past bij het kind. Daarom gaan wij bij het maken van het advies zeer zorgvuldig te werk. 

We kijken naar meer dan alleen de toetsen. Hieronder hebben wij aangegeven welke 

punten  

 

Vaardigheden  

Op school werken kinderen aan hun leerdoelen en taken. Ze leren de taken te plannen en 

om te gaan met uitgestelde aandacht. Zij controleren hun eigen werk en beslissen of ze 

extra ondersteuning nodig hebben. Leerlingen krijgen instructie en verlengde instructie in 

groepjes of individueel. Tijdens instructie en het zelfstandig verwerken van de lesstof, 

laten leerlingen hun motivatie, taakgerichtheid en inzet zien. Naast het zelfstandige werk 

is er op school ook ruimte voor samenwerken. Dit kan tijdens de weektaak, maar soms ook 

tijdens projecten. Samenwerken, zelfstandigheid, zelfverantwoordelijkheid zijn allen 

vaardigheden die een kind goed kan gebruiken op het voortgezet onderwijs. Wanneer een 

kind deze vaardigheden bezit, zal dit waarschijnlijk een positief effect hebben op het 

uiteindelijk advies. Een goede werkhouding bepaalt in belangrijke mate het succes op de 

middelbare school.  

In het volgen van de leerlingen wordt vastgelegd hoeveel en welke hulp een leerling nodig 
heeft om tot de resultaten te komen die passen bij de capaciteiten van een leerling. De 
vaardigheden en mate van hulp wordt meegewogen in het advies.  
 
De methodegebonden toetsen  
Bij de rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, aardrijkskunde, geschiedenis en natuur 
wordt per hoofdstuk of thema een toets afgenomen. Deze toetsen geven een goed beeld 
van welke stof het kind beheerst en wat herhaald dient te worden. Deze toetsen geven aan 
of een leerling nieuw aangeboden stof kan verwerken. Deze toetsen zijn niet 
niveaubepalend, omdat ze de vorderingen over een korte periode toetsen. De Cito-LVS-
toetsen (zie hierna) toetsen de cognitieve ontwikkeling van een leerling over de gehele 
schoolse periode.  
De methode-toetsen geven de leerkracht wel een beeld van hoe een leerling de instructie 
oppakt, hoeveel een leerling oppakt en hoeveel extra begeleiding nodig is. Vandaar dat de 
methodegebonden toetsen wel degelijk worden meegewogen in het advies.  
 
De methode-onafhankelijke toetsen - het LeerlingOnderwijsVolgSysteem van Cito 
(LOVS) Op school worden alle leerlingen, vanaf de kleutergroepen jaarlijks, getoetst met 
behulp van de toetsen van het Cito-leerling volgsysteem. Sommige toetsen worden twee 
maal per jaar (in januari en juni) afgenomen. De volgende toetsen worden afgenomen: 
begrijpend lezen, technisch lezen, spelling en rekenen-wiskunde. Deze toetsen hebben 
geen koppeling met de methode en zijn landelijk genormeerd. Met dit leerling volgsysteem 
controleren we of het kind zich ontwikkelt naar verwachting. De laatste toetsen worden in 
januari in groep 8 afgenomen. Door de resultaten van deze toetsen op te nemen in het 
rapport en te bespreken in de 10 minutengesprekken, geven we ouder(s) inzicht in de 
cognitieve ontwikkelingen en het niveau van het kind. Het LOVS geeft de leerkrachten een 
objectief beeld van het niveau van het kind.  
 
 
 
Huiswerk  
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Vanaf groep 5 krijgen de leerlingen huiswerk mee. In groep 8 krijgen de leerlingen tot 
maximaal 1 vak per dag huiswerk. Hoe een leerling omgaat met het huiswerk, het plannen 
en de verzorging worden eveneens meegewogen in het advies.  
 
De Cito-eindtoets  
Aangezien de Cito-eindtoets eind april wordt afgenomen en de leerlingen uiterlijk 15 
maart aangemeld moeten zijn op de school voor VO, zal de Cito-eindtoets geen deel 
uitmaken van het advies. Op grond van de Cito-toets kan eventueel het aanpassen van het 
advies overwogen worden, als het advies daardoor hoger uitkomt.  
 

Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) 
Het kan zijn dat uit de schoolgegevens blijkt dat extra zorg voor een kind in het voortgezet 
onderwijs nodig is. Bijvoorbeeld door grote leerachterstanden, specifieke 
ondersteuningsbehoeften i.v.m. een individueel leertraject of stoornis. Sinds 2016 bepalen 
de VO scholen zelf in samenwerking met het Samenwerkingsverband welke hulp zal worden 
geboden. De school zal dit tijdens de overdracht uitvoerig bespreken. De leerlingen hoeven 
vooraf geen extra toets te maken. De rapportage van het drempelonderzoek zal hier voor 
worden gebruikt 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overzicht 
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Activiteit  Datum  
Informatieavond voor ouders van groep 8  September 2017 

 
 

Startgesprekken  
 

Oktober 2017 
 
 

Drempelonderzoek 

 
21, 22, 23 nov. 2017 

Informatiefolders VO scholen 

 
december 2017 

Open dagen VO scholen 

 
januari / februari 2018 

Invullen onderwijskundig rapport in 
Parnassys 
 

februari 2018 

Adviesgesprekken en doorspreken 
onderwijskundig rapport 

 

week 6 en 7  2018 

Schoolkeuze door de ouders, met het advies 
van school 

 

maart 2018 

Digitale overdracht naar VO scholen (OSO) 
 

maart 2018 

Opsturen inschrijvingen naar VO scholen 
(door de school) 

 

maart 2018 

Centrale eindtoets 

 
17, 18, 19 april 2018 

Warme overdracht met afdelingsleiders van 
VO scholen 

juni 2018 

 

  
 

 

 

Bijlage: heroverweging schooljaar 2016-2017 

 

groep naam advies Uitslag CITO 
eindtoets 

Besluit 
heroverweging 
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8a M. F. HAVO/VWO VWO In overleg met 
ouders is toch 
gekozen voor 
brugklas 
HAVO/VWO ivm 
de 
inpasbaarheid 
van het vele 
sporten 

8b L. N. VWO 
 
Wens van 
ouders is HAVO. 
Advies is 
aangepast naar 
HAVO 

VWO In goed overleg 
met ouders is 
toch besloten 
om ze in te 
schrijven op 
VWO. Is goed 
geregeld met 
Scheldemond 

 

 

 

 


