Beleid uitstroom leerlingen groep 8
Verklaring afkortingen:
POVO: overleg vertegenwoordigers Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs
LWOO: Leerwegondersteunend onderwijs
PRO: Praktijkonderwijs
LVS: Leerlingvolgsysteem
DLE: Didactisch leeftijd equivalent
Advisering groep 8:
De basisschool heeft de taak om zorgvuldig tot een advies te komen waarbij het van belang
is dat de juiste keuze wordt gemaakt, opdat het kind op die school terechtkomt, waar
optimaal gepresteerd kan worden, waar het zich gelukkig en thuis voelt en waar het
einddiploma kan worden behaald. Op jongLeren krijgen leerlingen medio november in groep
8 een voorlopig advies en volgt het definitief advies medio februari.
Het (voorlopig) advies is opgesteld door leerkrachten groep 7, leerkrachten groep 8, ib-er en
de directeur. Bij het tot stand komen van dit advies kijken we o.a. naar:
• Kind kenmerken (bijv: ben je een doorzetter, hoe ervaar je school)
• Werkhouding en inzet (bijv: wil je hard werken, is je huiswerk in orde, ben je
zelfstandig, ben je leergierig?)
• Scores methode gebonden toetsen (de rekentoetsen van pluspunt bijvoorbeeld)
• Cito scores vanaf groep 3 (leerlingvolgsysteem)
Leerlingvolgsysteem
De school maakt gebruik van een leerlingvolgsysteem voor alle leerlingen. Hiermee worden
door middel van de 2x per jaar afgenomen toetsen de leervorderingen van de kinderen
gecontroleerd. Om het leerresultaat te meten wordt het afgezet tegen een norm, het landelijk
gemiddelde. Anders gezegd wordt het resultaat vergeleken met het gemiddelde resultaat dat
een leerling in Nederland haalt na een bepaald aantal maanden onderwijs.
We streven ernaar dat ieder kind presteert op het niveau dat het aankan. Door de resultaten
van het kind te vergelijken met een gemiddelde ontstaat inzicht in de vorderingen, hiaten
en/of mogelijkheden die iedere individuele leerling heeft. Uiteraard wordt het
onderwijsprogramma op grond van de toetsresultaten zo nodig aangepast.
IEP eindtoets groep 8
De leerlingen van groep 8 nemen deel aan de IEP eindtoets. Deze genormeerde toetsen
wordt op papier gemaakt. De leerlingen werken hier 2 keer 2 uur aan. Leerlingen met
dyslexie krijgen 30 minuten extra.
Mocht de uitslag van de IEP hoger uitvallen dan ons definitieve schooladvies zullen we het
advies heroverwegen. Dit betekent niet dat het advies dan ook daadwerkelijk aangepast
wordt. We nemen contact op met desbetreffende ouders. Heeft een leerling een GT/Havo

advies gekregen (dubbel advies) en scoort de leerling Havo dan is een gesprek ter
heroverweging niet nodig. Dit geldt voor alle "dubbele" adviezen. In het eerste jaar
voortgezet onderwijs worden de resultaten van de leerlingen aan de basisschool
gerapporteerd. De hele voortgang met betrekking tot de uitstroom is vastgelegd in een
digitaal stappenplan POVO (zie onder).

Stappenplan POVO
Activiteit
Overdracht leerling
Bespreken voorlopig schooladvies

Datum
juli/augustus

Door wie
Leerkracht groep 7 en
groep 8

Afspraak
Alle mappen en toetsen
doorgeven

Bestelling materiaal IEP
Eindtoets groep 8

augustus/september

Intern begeleider

Inventariseren welke lln.
werken met een aangepaste
versie.
Uitdelen
• povo jaarkalender

Informatie avond ouders over de
oktober
overgang naar het V.O.
(powerpoint sharepoint groep 8)
POVO bijeenkomst groep 8 en V.O oktober

Voorbereiden voorlopig advies
op basis van LVS en stand van
zaken. (o.a. sociaal-emotioneeL)

november

Leerkracht groep 8

Intern begeleider
Leerkracht groep 8
Directeur
Leerkracht groep 8
Intern begeleider
Leerkracht groep 7

Iedereen vult afzonderlijk
van elkaar een advieslijst in.
IB-er levert deze aan.
Terugkoppeling naar
directie.
Gaat middels een brief!
Vóór de algemene info
avond op het
d’Oultremontcollege

Voorlopig advies

november

Leerkrachten groep 8

Voorlichtingsavond V.O. op het d’
Oultremontcollege

Medio november

VO, leerkrachtgroep 8

Ouders ontvangen
uitnodiging via digiduif.

Ophangen posters V.O.

December/januari

Leerkracht groep 8

Cito’s Leerlingvolgsysteem M8

Eind januari / midden februari

Leerkracht groep 8

Vaststellen definitief advies

Groep 8 leerkracht
IB-er
Klaarzetten OKR: IB-er
Invullen: leerkracht
groep 8
Zodra definitief advies bekend Leerkracht groep 8
is.
Let op: directeur moet
dit ook ondertekenen.
Eind februari (afhankelijk van Leerkracht groep 8
de deadline definitief advies
Ouder(s)
POVO)
Leerling

Wordt afgeven door diverse
scholen.
Inventariseren
• wie op de p.c.
• aanpassingen
versies voor
leerlingen.
Terugkoppeling naar de
directeur.
Let op: je kunt hier pas mee
starten nadat de cito toetsen
ingelezen zijn.
Gaat pas mee naar huis
tijdens adviesgesprek.

Zodra de uitslagen van de M8
toetsen bekend zijn.
Invullen OKR’s voor het voortgezet Zodra de uitslagen van de
onderwijs
citotoetsen ingelezen zijn.
POVO formulier adviesverklaring
invullen
Oudergesprekken definitief advies

Ouders kunnen zich
inschrijven via digiduif.
Inplannen op de avonden
i.v.m. werkende ouders. 20
minuten gesprek, 25
minuten inplannen.

Inhoud adviesgesprek:
OKR wordt via het digibord samen met ouders en kind besproken. Ouders mogen dingen toevoegen/wijzigen/weghalen.
Daarna wordt het formulier 2x geprint. Beide exemplaren worden getekend door school en ouders. 1 exemplaar voor
school, 1 exemplaar voor ouders.
POVO formulier Adviesverklaring wordt ondertekend door de directeur, leerkracht en ouders. Exemplaar is voor ouders.
Ouders krijgen inschrijfformulier van de desbetreffende school mee en de instructies hierbij.
Warme overdracht met
afdelingsleiders van scholen van
VO

April

Leerkracht groep 8

V.O. school neemt contact
op met P.O.
Wij voeren over elke leerling
een warme overdracht.

Eindtoets IEP groep 8
Ouders ontvangen toelatingsbrief

Eind april (meestal nét voor de Leerkracht groep 8
meivakantie)
Begin mei
V.O scholen

Uitslag IEP toets is binnen

Medio mei

Leerkracht groep 8

Gesprekken tot heroverweging

Dezelfde week als de uitslag.

Leerkracht groep 8 met Let op; dit mag tot uiterlijk 1
indien nodig de ib-er.
week na de uitslag.

Mogelijkheid tot
heroverwegen, zie
hierboven in dit protocol.

