schooladvies voortgezet onderwijs tijdpad
Tijdpad advisering en aanmelding Voortgezet Onderwijs.
Datum:

Wie is
verantwoordelijk?

Bijzonderheden:

Juni

Leerkrachten groepen
6, 7 en 8, IB en
directie

Juni

Leerkracht groep 6

Leerkrachten van groep 6 bereiden voorlopige adviezen
voor na de LOVS E afname. In overleg tussen
leerkrachten van groepen 6, 7 en 8 en IB wordt voor
iedere leerling van groep 6 een voorlopig advies
opgesteld. Hierbij wordt een grove richting genoemd:
Praktisch of theoretisch. De leerkrachten gaan in gesprek
met de leerlingen over dit advies.
Het voorlopig advies wordt vermeld op het laatste
rapport. Voorafgaand wordt er een uitleg over
totstandkoming hiervan met ouders gedeeld. Ouders
kunnen indien gewenst in gesprek met de leerkracht over
het voorlopig advies.

Groep 6:

Groep 7:
Juni

Leerkrachten groepen
6, 7 en 8, IB en
directie

Juni

Leerkracht groep 7

Leerkrachten van groep 7 bereiden voorlopige adviezen
voor. In overleg tussen leerkrachten van groepen 7 en 8
en IB wordt voor iedere leerling van groep 7 een
voorlopig advies opgesteld. Dit voorlopige advies is
gedetailleerder dan het voorlopige advies dat in groep 6
is afgegeven. Dit wil zeggen dat er een dubbel advies
wordt gegeven m.u.v. hele duidelijke casussen. De
leerkrachten gaan in gesprek met de leerlingen over dit
advies.
Het voorlopige advies wordt vermeld op het laatste
rapport. Voorafgaand wordt er een uitleg over
totstandkoming hiervan met ouders gedeeld. Ouders
kunnen indien gewenst in gesprek met de leerkracht over
het voorlopig advies.

Groep 8:
Oktober

school

Tweede helft van
november

school

December / januari /
februari
December / januari
maar in ieder geval voor
de opendagen

school

Januari

Administratief
medewerker
school

Tweede helft van
januari
Januari / februari /
maart
Eind februari

Leerkrachten groepen
7 en 8, directie en IB

ouder(s)/ leerling
school

CITO rekenen B8, CITO begrijpend lezen B8, CITO
spelling B8, Studievaardigheden B8 en leeswoordenschat
B8 worden afgenomen.
De ouder(s) worden uitgenodigd voor een gesprek. In dit
gesprek wordt het functioneren en de voortgang van uw
kind besproken. Er kan een indicatie m.b.t. het niveau
van Voortgezet Onderwijs gegeven worden.
Verspreiding van voorlichtingsmateriaal van de scholen
voor voortgezet onderwijs.
Intern overleg over schooladvies schoolverlaters. Zowel
onderwijsniveau als school/type wordt beschreven.
Kinderen wordt gevraagd wat hun schoolwens is en bij
verschil van inzicht wordt dit besproken met
leerling/ouders. Leerkrachten en IB overleggen over de
inhoud, directie bewaakt het proces.
Leerlingendossiers in ParnasSys worden actueel gemaakt.
Technisch lezen (AVI/ DMT) en Taalverzorging M8 indien
gewenst worden afgenomen.
Open dagen / kennismakingsdagen van het voortgezet
onderwijs
Ouders en leerlingen worden geïnformeerd over advies
(krijgen advies in gesloten enveloppe mee naar huis en
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Eerste helft van maart

ouders & school

Half april
Mei

IEP + school
school

Mei/ juni

voortgezet onderwijs

Einde schooljaar

school voortgezet
onderwijs

Samenvatting: wie doet wat?
Opstellen schooladvies en verzenden gegevens
Schoolkeuze
Aanmelding
Beslissen over aanname en plaatsing

ouders worden over tot stand komen van advies ingelicht
via algemene uitleg op Parro) en uitgenodigd voor het
adviesgesprek (hierin individuele toelichting).
Ouders melden zoon/ dochter aan middels
aanmeldformulier.
De leerkracht stuurt de gevraagde informatie digitaal
(met toestemming van ouders) op naar het voortgezet
onderwijs. Deze gegevens zijn besproken tijdens het
advies gesprek.
Afname IEP-eindtoets
Uitslag IEP-eindtoets. Indien nodig wordt het
schooladvies naar boven aangepast.
Een regionale toelatingscommissie bepaalt de definitieve
plaatsing van iedere leerling.
Het voortgezet onderwijs stuurt het bericht van plaatsing
naar het huisadres van de leerling.

Basisschool
Ouders (samen met leerling)
Ouders samen met basisschool
School voor voortgezet onderwijs (toelatingscommissie)
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