
Obs Jan Ligthart po/vo

Overgang naar het voortgezet onderwijs

Obs Jan Ligthart vindt het belangrijk dat de overgang naar het voortgezet onderwijs soepel verloopt.
Het is belangrijk voor de ouders en leerlingen van obs Jan Ligthart om alles over de totstandkoming van de
adviezen te weten.

De advisering voor het voortgezet onderwijs is een belangrijke afsluiting van de loopbaan van een leerling
op de basisschool.
Voor leerlingen en ouders is het bepalend voor de keuze van een middelbare school. Wij vinden het
belangrijk dat leerlingen een advies krijgen voor een niveau dat voor hen passend is.
Een juiste advisering is daarmee tegelijk voor de school een feit in de kwaliteit van het onderwijs.

Het advies van de basisschool is bindend voor de plaatsing in het voortgezet onderwijs en vraagt
daarom om een goede onderbouwing en een zorgvuldige procedure.

Totstandkoming schooladvies
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 en Esis). Behalve de toetsen van Cito nemen wij ook
andere (methodegebonden) toetsen af. De uitslagen van deze tussentijdse (Cito-)toetsen worden
altijd op de rapportdagen met u besproken. Hierdoor heeft u goed zicht op het niveau van uw kind.
Begin oktober leerjaar 8 nemen we de Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau toets (NIO)
af. De leerkracht van groep 8, gedragsspecialist en directie bespreken alle gegevens om zo tot een
goed basisschooladvies te komen.

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:
 Aanleg en talenten van een leerling;
 Leerprestaties;
 De ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode;
 Sociaal-emotionele ontwikkeling;
 Concentratie, motivatie, werkhouding, zelfbeeld en doorzettingsvermogen van een leerling.
 Ondersteuning bij de oriëntatie op het voortgezet onderwijs.

Onderwijskundig rapport
Het schooladvies wordt in het onderwijskundig rapport van uw kind geschreven. Het onderwijskundig
rapport is een digitaal rapport dat de voortgezet onderwijs school krijgt waar uw kind is ingeschreven.
De scholen van het voortgezet onderwijs 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 school het niet eens
worden over de inhoud van het onderwijskundig rapport, kunt u altijd uw eigen visie aan het
onderwijskundig rapport toevoegen.
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Procedure proces totstandkoming van het advies op obs Jan Ligthart

 Vanaf eind groep 5 wordt de uitstroom in het leerlingvolgsysteem Esis door de leerkrachten bepaald.
 De leerkrachten vanaf groep 6 kunnen informatie verstrekken over de totstandkoming van het

advies.
 Vanaf groep 6 hebben de leerlingen in hun rapportmap de kaart ‘op weg naar een goed advies’.
 Eind groep 7 krijgen de leerlingen een indicatie op het advies.
 Bij de start van groep 8 is er een informatiebijeenkomst over de totstandkoming van het advies en

uitleg over het proces naar het voortgezet onderwijs.
 In december krijgen de leerlingen het voorlopig advies met een overzicht van diverse

aanbevelende voortgezet scholen mee.
 In januari krijgt het kind het onderwijskundig rapport en het aanmeldformulier, het voorlopig

advies,

In groep 8 krijgen de kinderen in december een voorlopig schooladvies. Dit schooladvies is bindend
voor toelating tot het voortgezet onderwijs. Dat wil zeggen: de middelbare school moet uw kind
toelaten op het niveau van het schooladvies. Doet het kind het beduidend beter op de Cito-eindtoets
dan verwacht, dan zullen wij het advies heroverwegen. Onze school kan besluiten het advies naar
boven bij te stellen. Maar let op: dit hoeft niet!

We kunnen ook besluiten het oude advies te handhaven. We zullen u altijd betrekken bij onze
overwegingen. 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. De middelbare school bepaalt in welke klas uw kind komt, dit kan ook een
combinatieklas zijn. 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.

Niet alle leerlingen doen de Cito-eindtoets. Dat geldt voor kinderen die korter dan vier jaar in
Nederland zijn of kinderen die op basis van hun bekwaamheid en resultaten in aanmerking komen
voor het Praktijkonderwijs (Pro). De kinderen uit de nieuwkomersgroep maken een niet-talige toets
(ADIT) waaruit hun bekwaamheid blijkt. Deze toetsen leiden ook tot een geldig advies.
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Tijdpad schooladvies Groep 5 t/m 8
De ontwikkeling (leeropbrengsten en sociaal-emotioneel) van uw kind worden besproken tijdens
rapportdagen naar aanleiding van vragen van uw kant.

Groep 7

Juni Voorlopig advies naar aanleiding van LVS-toetsen

Groep 8

Oktober Afname NIO/ADIT/WNV

November
Directeur, gedragsspecialist en leerkracht groep 8 bepalen
het definitieve advies

December Adviesgesprekken (voorlopig advies)

Januari
Bezoek van open dagen voortgezet onderwijs (ouders en
leerlingen)

Januari Afname M-toetsen van het Cito

Februari Onderwijskundig rapport en aanmeld formulier mee

Maart/April
Aanmelden op voortgezet onderwijs via BOVO-procedure
(www.bovohaaglanden.nl)

April Centrale eindtoets

Mei/juni Eventueel heroverweging advies

Mei t/m juli Voorbereiding voortgezet onderwijs in groep 8

Let op: de data kan afwijken door de wijzigingen in de aanmeldprocedure.
Zie hiervoor de site van BOVO. www.bovohaaglanden.nl

Op weg naar het voortgezet onderwijs

http://www.bovohaaglanden.nl/
https://www.bovohaaglanden.nl/
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Uitleg VMBO

VMBO GL VMBO Gemengde leerweg

VMBO KL VMBO Kader Beroeps Leerweg

VMBO TL Theoretische Leerweg


