7. Van basisschool naar voortgezet onderwijs
( DOOR NIEUWE WETGEVING IS HET MOGELIJK DAT DEZE PROCEDURE NOG WORDT AANGEPAST. In
onze procedure is al wel rekening gehouden met deze nieuwe regelgeving)
Aan het eind van groep 7 maken de leerlingen de Entree-toets (Cito). Hiermee krijgen de ouders en de school
een goed inzicht in het niveau van leerprestaties op dat moment van de schoolloopbaan en de eventuele
aandachtspunten op bepaalde gebieden. Zodra de uitslag van de entreetoets bekend is worden ouders en kind
uitgenodigd om de uitslag op school op te halen. De ouders en de leerling krijgen en uitgebreide toelichting op de
toetsuitslag. A.d.h. van de uitslag wordt ook gekeken welke extra ondersteuning de individuele leerling of de
gehele groep nog nodig heeft. Afspraken worden vastgelegd en vervolgens uitgevoerd. Bij dit gesprek zijn de
leerkracht van groep 8 en de directeur van de school aanwezig. Tevens krijgen de ouders een indicatie welk
schooltype van voorgezet onderwijs het beste past bij hun kind op basis van de uitslag van de entreetoets. In
groep 8 verzamelt de school samen met de ouders zoveel mogelijk informatie over het prestatieniveau en de
kenmerken van de leerling. Uiteindelijk liggen voor: de wens van het kind, de wens van de ouders, de uitslag van
de Entreetoets en de hierop gebaseerde indicatie voor het vervolgonderwijs, het advies van de school gebaseerd
op prestaties en leerling-kenmerken en de toelatingseisen die het voortgezet onderwijs stelt. Op basis hiervan
komen we tot een keuze welk vorm van vervolgonderwijs past het beste bij uw zoon of dochter.
In het laatste basisschooljaar ondersteunt de school de ouders en leerlingen bij het maken van een keuze voor
het vervolgonderwijs.
In groep 8 wordt dus uitgebreid informatie gegeven over het voortgezet onderwijs d.m.v. :
• ouderbrieven, ‘kiezen na de basisschool’, over het voortgezet onderwijs in het algemeen.
• algemene ouderavond over het voortgezet onderwijs
• individuele oudergesprekken i.v.m. schooladvies.

De cito eindtoets vindt dit jaar plaats voor het eerst plaats tussen 15 april en 15 mei. De latere afname van de

eindtoets en de centrale positie van het schooladvies bij de toelating tot het voortgezet onderwijs,
hebben gevolgen voor de regionale afspraken over de overgang van primair naar voortgezet
onderwijs. Volgens de nieuwe wetgeving moet het schooladvies de basis zijn voor de toelating tot het
voortgezet onderwijs. Scores op een toets zijn een hulpmiddel bij het opstellen van een passend
advies, maar mogen geen scherprechter zijn bij de toelating tot het voortgezet onderwijs.
In januari vinden de advies gesprekken plaats en wordt een voorlopig schooladvies opgesteld.
Eind februari na de M citotoetsen wordt het voorlopige advies omgezet in een definitief advies.
De scholen voor voortgezet onderwijs zorgen voor de nodige informatie d.m.v. de open dagen, posters en folders.
De scholen voor voortgezet onderwijs organiseren elk jaar in samenwerking met de scholen uit de kleine kernen
(Wouw, Heerle, Moerstraten en Wouwse Plantage) een scholenmarkt .
Tijdslijn naar voortgezet onderwijs
December
• Informatieavond voortgezet onderwijs door de school (in lokaal groep 8).
• D.m.v. een vragenformulier verwachtingen van ouders en leerlingen in beeld brengen..
• Voorlopig schooladvies wordt opgesteld door groepsleerkracht, IB-er en directeur.
Januari
• Begin januari adviesgesprekken groep 8. Voorlopig schooladvies wordt opgesteld.
• Scholenmarkt VO
Februari
• LVOS. M toetsen cito worden afgenomen.
Voorlopig advies wordt omgezet in definitief schooladvies.
• Groepsleerkracht start met schrijven van het Onderwijskundig Rapport voor het voortgezet
onderwijs.
• Open dagen voortgezet onderwijs
Maart
April
• Voor eind april melden de ouders hun kind(eren) zelf aan bij de gekozen vorm van voortgezet
onderwijs.
. Tussen 15 april en 15 mei wordt de eindtoets basisonderwijs afgenomen. Door alle scholen van
het primair onderwijs.
Juli
• Leerlingen van groep 8 worden uitgeschreven.

