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Inleiding
Groep 8 is voor de leerlingen een belangrijk jaar, waarbij de aandacht ligt op de
voorbereiding naar de middelbare school. Wij willen de leerlingen en ouders zo goed
mogelijk begeleiden bij deze overstap van het basisonderwijs (BO) naar het voortgezet
onderwijs (VO).
In december krijgen de leerlingen een voorlopig schooladvies voor de overgang naar de
middelbare school. Gedurende het schooljaar worden een aantal stappen gezet om tot een
definitief schooladvies te komen.
Om tot een zorgvuldig advies te komen is er een adviescommissie samengesteld. De
adviescommissie bestaat uit: de directeur, bovenbouwcoördinator, de intern begeleider en
de leerkrachten van groep 6 t/m 8. De directeur is eindverantwoordelijk bij het tot stand
komen van het schooladvies.
Verdere informatie over de organisatie en het tijdpad van de P.C. Hooftschool wordt in deze
procedure met u gedeeld. Daarnaast kunt u vanaf september 2023 voor algemene
informatie terecht op de website van BOVO Haaglanden: https://www.bovohaaglanden.nl/

1. De totstandkoming van het basisschooladvies
In de meeste gevallen zit uw kind al geruime tijd bij ons op school. In dat geval kennen wij
uw kind goed en hebben wij al vaker met u gesproken over hoe uw kind zich ontwikkelt. Op
onze school werken wij met het CITO-leerlingvolgsysteem (LVS). Behalve de toetsen van
CITO nemen wij ook andere (methode gebonden) toetsen af. De uitslagen van deze
tussentijdse (CITO-) toetsen worden altijd op de ouderavonden met u besproken. Ook vindt
u de uitslagen bij de rapporten.
Hierdoor heeft u goed zicht op het niveau van uw kind. De week voor de herfstvakantie
nemen we het Drempelonderzoek af. Het Drempelonderzoek ondersteunt de school, naast de
reguliere toets gegevens, bij het bepalen van een nauwkeurige didactische bepaling voor een
goed schooladvies. Tevens bepaalt dit onderzoek of een leerling in aanmerking komt voor
leerwegondersteunend onderwijs (LWOO).
De NIO of ADIT is een intelligentieonderzoek en ondersteunt de school eveneens bij de keuze
van het meest geschikte niveau van vervolgonderwijs. Dit onderzoek wordt begin november
afgenomen.
Samen met de leerkrachten van groep 6 t/m 8 bespreekt de IB-er alle gegevens en komen
gezamenlijk tot een weloverwogen voorlopig schooladvies.
Wellicht is het goed om u te realiseren dat wij niet alleen naar de toetsen kijken hoe uw kind
zich ontwikkelt. Ons schooladvies is gebaseerd op het totaalbeeld dat wij hebben van uw
kind. Wij kijken ook naar zaken als bijvoorbeeld werkhouding, motivatie en concentratie.
In december wordt het voorlopig schooladvies besproken en wordt er met de leerling
besproken aan welke onderdelen nog ‘extra’ gewerkt moet worden.
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2. Ondersteuning bij de oriëntatie op het VO
U ontvangt in december een voorlopig schooladvies, zodat u zich tijdig kunnen oriënteren op
een passende VO-school. Bij dit voorlopige schooladvies zit een scholenlijst. De scholenlijst
bevat VO-scholen, die passen bij het voorlopig basisschooladvies. Dit zijn alleen VO-scholen in
de BOVO regio Haaglanden: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg. De scholenlijst is
bedoeld om u te helpen bij het oriënteren op VO-scholen waar uw kind naar toe zou kunnen.
Tijdens de adviesgesprekken in december zullen we met u spreken over deze lijst en bekijken
welke scholen passen bij uw kind en het niveau van uw kind.
Direct na de kerstvakantie zijn de open dagen van de VO-scholen. In de eerste week van
februari wordt u samen met uw kind op school uitgenodigd om het definitieve advies te
bespreken. Hierna maken de ouders met hun kind een voorkeurslijst. Het advies is om
minimaal 6 scholen in te vullen, om de kans op een plek te vergroten. Deze lijst wordt bij de eerste
school van aanmelding ingeleverd.

3. Communicatie met het VO en het onderwijskundig rapport (OKR)
Alle bovengenoemde zaken worden vastgelegd in een onderwijskundig rapport (OKR). Dit
onderwijskundig rapport leggen wij voor aan de VO-scholen. De VO-scholen besluiten op
basis van het onderwijskundig rapport of zij een leerling wel of niet aannemen. Om deze
reden kunnen alle ouders het onderwijskundig rapport inzien voor wij dit naar de school van
het voortgezet onderwijs sturen. Als ouders en de basisschool het niet eens worden over de
inhoud van het onderwijskundig rapport, kunt u altijd uw eigen visie aan het onderwijskundig
rapport toevoegen.

4. Eindtoets
Doet uw kind het beduidend beter op de eindtoets dan verwacht, dan zullen wij het advies
heroverwegen. We zullen u altijd betrekken bij onze overwegingen en besluit
Als het advies naar boven wordt bijgesteld, moet uw kind op dit niveau worden toegelaten.
De middelbare school mag uw kind dan dus niet weigeren omdat er twijfel is of uw kind het
niveau wel aankan. Het kan gebeuren dat er op de middelbare school van uw keuze geen
plaats meer is op het nieuwe niveau. Dan mag uw kind wel worden geweigerd en zult u op
zoek moeten gaan naar een andere school. Indien uw kind de eindtoets minder goed maakt
dan verwacht, dan blijft het eerder gegeven schooladvies gewoon gelden. Bijstelling naar
beneden is dus niet aan de orde.
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Tijdpad
Datum
Ma 22 aug
Di 13 sep

Activiteit
1e schooldag
Informatieavond over voortgezet onderwijs, ouders krijgen
toestemmingsformulieren mee.
Ma 29 aug t/m vr 7 sep
Startgesprekken met alle ouders
Ma 12 sep t/m vr 7 okt
Toestemmingsformulieren onderzoeken inleveren
Di 18 en wo 19 okt
Afname Drempelonderzoek
Herfstvakantie
t/m vr 25 nov
Aanmelding leerlingen Kopklas
Uiterlijk di 1 nov
De VO-scholen publiceren hun basisondersteuning, aantal
plekken, toelatingscriteria en voorrangsregels op de website.
Do 10 nov
Afname NIO
Datum nader te bepalen Afname ADIT via HCO
Ma 5 t/m vr 9 dec
Werkweek
Ma 12 t/m vr 16 dec
Oudergesprekken, uitdelen voorlopig schooladvies
Uiterlijk vr 23 dec
Meegeven oriëntatieformulier met voorlopig BSA en
scholenlijst
Kerstvakantie
Ma 16 jan t/m vr 3 feb
Afname M-cito
Ma 9 jan t/m vr 10 feb
Oriëntatie VO, bezoeken open dagen
Ma 9 jan t/m vr 10 feb
Ouders worden uitgenodigd account te maken in POVO-OT
voor digitale berichtgeving of digitaal aanmelden
Ma 6 t/m wo 8 feb
Adviesgesprekken
Vr 10 feb
Aanmeldformulier mee aan alle leerlingen
Za 11 feb t/m vr 24 feb
1e aanmelding leerlingen
Voorjaarsvakantie
Di 5 apr tussen 15-17 uur Bericht toelating leerlingen. Alle ouders krijgen thuis een brief
of e-mail met informatie.
Di 11 apr is margedag
Aanmeldformulieren mee aan leerlingen die bij 2e
aanmeldperiode zitten.
Di 11 t/m vr 14 apr
2e aanmeldingsperiode op volgorde van binnenkomst.
Di 18 en wo 19 apr
Centrale eindtoets
Do 20 apr tussen 15-17
Bericht over toelating leerlingen 2e aanmeldperiode. Alle
uur
ouders krijgen thuis een brief of e-mail met informatie.
Meivakantie
Ma 8 mei
Start restperiode, plaatsing op volgorde van binnenkomst
Vanaf half mei
Uitslag centrale eindtoets
Uiterlijk vr 23 mei
Heroverweging vaststellen advies
Wo 21 juni
Warme overdracht leerlingen
Di 4 juli
Afscheid groep 8
Wo 5 juli
Start zomervakantie leerlingen groep 8
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