
Op weg naar een GOED advies

Zo komt het advies tot stand
De directeur, de gedragsspecialist en de leerkracht van groep 8 bepalen het advies.

Stap 1

Er wordt naar alle cijfers vanaf groep 6 gekeken.

Advies Methode toetsen NIO Cito Rekenen Cito Begrijpend
lezen

VWO 95% 110> I I/II/III

HAVO 90% 100 -110 I/II IV

MAVO 85% 90 -100 II/III V

VMBO B / VMBO K 80% 80 - 90 IV V-

VMBO B 70% 70- 80 V V-

Praktijk 60% < 75 V- V-

Stap 2

Er wordt naar de werkhouding en gedrag gekeken.

Hoe maak je de
methode gebonden
toetsen in de klas?

Heb je veel time-outs?
Hoe is je gedrag?

Hoe werk je in de klas?
Kan je samenwerken?

Stel je vragen?

Hoe is je werkhouding?
Ben je geconcenteerd

bezig of ben je snel
afgeleid?

Wat kun je zelf doen om te komen tot het advies wat bij je past.

Stap 1

Om goed te kunnen leren is het belangrijk te werken aan een goede gezondheid, denk hierbij aan:

Ik eet gezond Ik ga op tijd naar bed Ik durf vragen te stellen Ik beweeg veel



Stap 2

Om het advies te halen wat bij je past, is het belangrijk dat we allemaal samenwerken;
dus school, kinderen en ouders

Wat kan je als kinderen doen? Wat doet de school? Wat kunnen de ouders
doen?

Ik heb een
onderzoekende

houding

Ik durf vragen te stellen
aan de leerkracht.

Op de school wordt goed tot
excellent onderwijs gegeven.

De ouders helpen je bij het
leren voor een toets.

Ik krijg werk wat bij me
past.

Mijn leerkracht weet hoe
ik geholpen moet
worden.

Ik zoek dingen op die ik
wil leren.

Ik gebruik kladpapier.

Leren Leren

Hoe kan je het
beste leren?

Ik maak altijd mijn
huiswerk.

Methodegebonden toetsen en
Cito-toetsen.

De ouders lezen veel met
de kinderen en zoeken veel
op.

De ouders bezoeken met
de kinderen een
bibliotheek, museum e.d.

Ik vraag om hulp.

Ik lees de vraag twee
keer.

Ik onderstreep moeilijke
woorden.

Ik denk altijd eerst goed
na bij het maken van de
taak.

Ik ga naar de
huiswerkklas.

Ik ga naar de bibliotheek.

Ik werk aan
mijn gedrag

Ik zet door, ik geef niet op.

Op school werken en leren samen. De ouders volgende de
berichten van de

leerkrachten op Mijn
SchooIinfo.

Ik durf dingen te doen.

Ik voel me goed, ook al
heb ik veel meegemaakt.

Ik voel me thuis in de
klas. Ik word niet
gepest.

Ik kan me
concentreren.

Voor meer informatie over de totstandkoming van het advies kijk dan op de
www.janligthartschool.nl op de pagina po/vo of op www.bovohaaglanden.nl

https://www.janligthartschool.nl/
https://www.bovohaaglanden.nl/

