BASISSCHOOLADVIES
Totstandkoming van het basisschooladvies
Het basisschooladvies wordt bepaald op basis van de volgende informatie:
• CITO leerlingvolgsysteem
• Rapportcijfers, methodegebonden toetsen
• Drempelonderzoek groep 8
• NIO onderzoek groep 7
• Leerlingkenmerken ( inzet, zelfstandigheid, huiswerkhouding enz. )
• Eventueel onderwijsbehoeften op basis van een ontwikkelingsperpectief

Tijdpad rondom het basisschooladvies:
1. April groep 7
Voorlichtingsavond voor ouders van leerlingen in de groepen 7.
Afnemen van de NIO toets.
2. Juni groep 7
Uitslag van de NIO toets en de CITO toetsen wordt besproken met de ouders van de leerlingen in de
groepen 7. De leerlingen krijgen een voorlopig advies.
Overdrachtsbespreking huidige leerkracht groep 7, toekomstige leerkracht groep 8 en de intern
begeleider.
3. Oktober groep 8
Afnemen van drempelonderzoek.
Resultaten drempelonderzoek worden tijdens de rapportbesprekingen met de ouders doorgenomen.
Leerkracht beslist samen met de intern begeleider welke leerlingen in aanmerking komen voor
LWOO/PRO.
4. November groep 8
Leerkrachten en intern begeleider beslissen welke leerlingen niet mee doen met de Eind Cito Toets
en welke leerlingen de Niveautoets doen.
5. November/ december groep 8
Afname CITO B8/M8 toetsen.
Leerlingbespreking met de intern begeleider.
Voorlichtingsavond voor ouders over het voortgezet onderwijs, gegeven door iemand van het VO.
Onderwijskundig rapporten worden door de leerkrachten opgesteld.
6. De leerkrachten van de groepen 7 en 8 bespreken samen met de intern begeleider het
basisschooladvies op basis van de volgende informatie:
- LOVS CITO groep 6, 7 en 8
- Rapportcijfers, methodegebonden toetsen
- Drempelonderzoek groep 8
- NIO
- Leerling-kenmerken ( inzet, zelfstandigheid, huiswerkhouding, enz. )
- Eventueel onderwijsbehoeften op basis van een ontwikkelingsperspectief
7. Januari groep 8

Adviesgesprekken met de ouders en leerlingen van de groepen 8.
Ouders worden geïnformeerd over de inhoud van de onderwijskundig rapporten en de bijlagen. Zij
worden geïnformeerd over hun recht om hun eigen visie aan het OKR toe te voegen.
Tijdens de adviesgesprekken bieden de leerkrachten van groep 8 ondersteuning bij de oriëntatie en
aanmelding op het voortgezet onderwijs. Tevens lichten zij u in over de manier waarop de
communicatie tussen u en het voortgezet onderwijs verloopt.

8. Januari-maart
Aanmeldprocedure voortgezet onderwijs schooljaar 2019-2020
Als ouder/verzorger heeft u het recht om uw kind op meer dan één school voor het voortgezet
onderwijs aan te melden. In de BOVO regio Haaglanden (Den Haag, Leidschendam-Voorburg en
Rijswijk) is het aanmelden op meerdere scholen sinds schooljaar 2017-2018 mogelijk.
Ook in schooljaar 2018-2019 kunt u uw kind op meerdere scholen aanmelden. Wel zullen er naar
verwachting enkele wijzigingen zijn ten opzichte van vorig schooljaar. In de eerste periode van het
schooljaar informeren we u over de manier waarop de aanmelding precies geregeld is en wat u
daarbij moet doen. Verder krijgt u van ons in het najaar een folder van BOVO Haaglanden met alle
informatie. U kunt hiervoor ook terecht op www.bovohaaglanden.nl/voor-ouders
9. April groep 8
Afname CITO eind toets.
De CITO eindtoets wordt met de leerlingen individueel besproken en gaat in een envelop mee naar
huis.
De leerkracht bespreekt de leerlingen van wie de uitslag van de CITO eind toets hoger is uitgevallen
dan het basisschooladvies met de intern begeleider. Het CITO basisschooladvies wordt eventueel
herzien en aangepast.
De leerkracht neemt contact op met de ouders van leerlingen van wie de uitslag van de CITO
eindtoets hoger uitvalt dan het basisschooladvies.
Ouders van leerlingen van wie de CITO eindtoets hoger is uitgevallen dan het basisschooladvies
wordt de mogelijkheid geboden om hierover op school te komen praten.
Na het gesprek met bovengenoemde ouders wordt de eventuele wijziging in het BOVO OKR
aangepast.
De VO school wordt door de leerkracht telefonisch of per mail op de hoogte gebracht van de
aanpassing van het advies.

