
   
 

   
 

 

Toelichting ouders 

Adviesbeleid VO – groep 8 

 2018-2019  

 

 
In groep 8 zullen de leerlingen een advies ontvangen voor het voortgezet vervolgonderwijs. Het 
advies is gebaseerd op de leerprestaties, de aanleg, de werkhouding en de sociaal-emotionele 
ontwikkeling. 
 

Hoe komen we tot een advies? 
 

- Resultaten van de CITO toetsen tijdens de gehele basisschool periode 
- Resultaten van de methodetoetsen 
- Uitslagen NIO toets 
- Uitslag drempeltoets (indien van toepassiing) 
- Leerling besprekingen  
- Observatie leerkrachten 
- Werkhouding en motivatie tijdens de basisschoolperiode 
- Gegevens van onderzoeken, eventuele vastgestelde diagnoses. 
- Thuissituatie 

 

Al deze zaken worden naast elkaar gelegd. De leerkrachten van de groepen 6, 7 en 8 en intern 
begeleider/directie komen op deze manier tot een advies dat past bij de leerling zijn/haar niveau. 

 
Welke adviezen kunnen er gegeven worden?  

 
- voortgezet speciaal onderwijs 
- Praktijkonderwijs 
- Praktijkonderwijs / vmbo- basisberoepsgericht 
- vmbo- basisberoepsgericht 
- vmbo- basisberoepsgericht / vmbo-kaderberoepsgericht 
- vmbo- kaderberoepsgericht 
- vmbo- kaderberoepsgericht / gemengd - theoretische leerweg 
- vmbo- theoretische leerweg 
- vmbo- theoretische leerweg / havo 
- havo 
- havo / vwo  
- vwo 

 

*LWOO (leerwegondersteunend onderwijs) is een beschikking die een leerling kan ontvangen bij een  
   basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht, theoretisch leerweg of havo advies. 

 



   
 

   
 

 

 
Tijdpad 

 
- September: tijdens de kennismakingsgesprekken worden de door de ouders en leerling 

                      ingevulde formulieren over het soort voortgezet onderwijs dat de leerling denkt 
                      te gaan volgen,  besproken tijdens. Let op!!!!Dit is nog geen voorlopig advies.  

- Oktober: afname NIO (intelligentietoets) bij de leerlingen - 19 oktober 2018 
- November: afname drempeltoets (niet bij alle leerlingen) 
- November: informatieavond ouders overstap PO-VO - 27 november 2018 
- December: leerling en ouders ontvangen een voorlopig advies tijdens de adviesgesprekken -  

                     6 december 2018 
- Januari: - Cito M8 toetsen 
- Februari: - leerlingen ontvangen een aanmeldformulier inclusief een voorkeurslijst voor het 

                    VO. Hierin staat het definitieve advies – 8 februari 2019 
                 - start 1e aanmeldperiode VO scholen 9 t/m 22 februari 2019 
                 - opendagen VO scholen.  

- April:  - bericht van plaatsing door BOVO / VO school aan ouders en leerlingen 1e 
              aanmeldperiode op 4 april 
            - start 2e aanmeldperiode van 8 t/m 12 april.  
            - bericht van plaatsing door BOVO / VO school aan ouders en leerlingen 2e 
              aanmeldperiode op 16 april.  
            - de IEP eindtoets wordt bij de leerlingen afgenomen - 16 en 17 april 2019.  

- Mei: uitslag IEP eindtoets. Indien het advies n.a.v. de eindtoets hoger uitvalt dan het gegeven 
schooladvies, volgt er een (telefonisch) gesprek met de ouders en school. Deze gegevens 
worden ook aan de VO scholen overgedragen. Bij het behalen van een lagere score vindt er 
geen aanpassing plaats. 

 
 
 

Inhoud onderwijskundig rapport 
 
Inhoud onderwijskundig rapport (OKR) 
Het onderwijskundig rapport is een onderdeel van onderwijs transparant; het digitale overdracht 
systeem tussen de basisscholen in de regio en de middelbare scholen. Het OKR wordt digitaal 
ingevoerd en geëxporteerd naar de VO scholen. De ouder zal een papieren versie van het OKR 
ontvangen zodat u als ouder op de hoogte bent van de inhoud. U heeft recht om uw eigen visie op 
het OKR toe te voegen. 
Soms is het OKR duidelijk genoeg voor de VO school. Het kan ook zijn dat de basisschool of de school 
van het voortgezet onderwijs (telefonisch) contact met elkaar hebben omdat het OKR toegelicht 
dient te worden. We spreken dan van een warme overdracht,  

Het OKR bevat de volgende gegevens: 

- Naam, adres en woonplaatsgegevens van leerling, ouders en school 
- De leervorderingen en cognitieve capaciteiten 



   
 

   
 

- De ontwikkeling en het gedrag van de leerling 
- Het advies 
- Eventuele zorgplicht en begeleiding 
- Gegevens ouders/verzorgers 

 
• Indien er sprake is van een eventuele verwijzing naar het voortgezet speciaal onderwijs (VSO), 

praktijkonderwijs (PROO) of een beschikking voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) 
wordt er een ander tijdpad gevolgd. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gebracht door 
leerkracht en/of intern begeleider. 

 
aanmeldprocedure 

Eerste aanmeldingsperiode 
Van zaterdag 9 februari tot en met vrijdag 22 februari 2019 kunt u uw kind aanmelden op een 
middelbare school. U vult het aanmeldformulier en de voorkeurslijst in en levert deze in bij de school 
van uw eerste keuze. U ontvangt een lijst met scholen passend bij het basisschooladvies van uw kind. 
U kunt bij de leerkracht terecht wanneer u vragen heeft over de schoolkeuze. 

De meeste leerlingen worden geplaatst op de school van hun eerste voorkeur. Het kan echter 
voorkomen dat een school meer aanmeldingen ontvangt dan dat het plekken heeft. In dat geval 
zullen eerst de voorrangsregels toegepast worden. Als er dan nog plekken over zijn, worden die via 
een loting verdeeld over de overige leerlingen. 

Alle leerlingen die geen plek hebben op de school van eerste keuze worden op donderdag 4 april 
2019 via een centrale loting en matching zoveel als mogelijk geplaatst op een andere school van de 
voorkeurslijst. Diezelfde dag ontvangen alle ouders een bericht over of, en op welke school hun kind 
is geplaatst. 

Let op: 

- Het advies is om minimaal vijf scholen op uw voorkeurslijst te noteren. Bij meer scholen 
wordt de kans op plaatsing op één van de voorkeursscholen groter. 

- Indien uw kind voldoet aan een van de voorrangsregels, houdt er dan rekening mee dat deze 
alleen gelden op de school van eerste voorkeur. 

- Kijk op de website van de voortgezet onderwijs school wat het toelatingsbeleid is en welke 
voorrangsregels zij hanteren. 

- Heeft uw kind extra ondersteuning nodig? Dan kan het zijn dat het aanmelden iets ander 
loopt.  

  

Tweede aanmeldingsperiode 
Mocht uw kind na de eerste aanmeldingsperiode nog geen plek hebben, omdat het is uitgeloot of 
omdat u uw kind nog niet had aangemeld, dan kunt u uw kind aanmelden tijdens de tweede 
aanmeldingsperiode. Deze loopt van maandag 8 tot en met vrijdag 12 april 2019. U kunt bij uw 
basisschool een (nieuw) aanmeldformulier halen, met voorkeurslijst en de lijst met beschikbare 
passende scholen. Deze kunt u inleveren op de (nieuwe) school van eerste voorkeur. Alle leerlingen 
worden op dinsdag 16 april 2019 via de tweede centrale loting en matching geplaatst op een school 



   
 

   
 

van de voorkeurslijst. Diezelfde dag ontvangen alle ouders een bericht over of, en op welke school 
hun kind is geplaatst. 

Let op: 

- Het advies is om meerdere scholen op uw voorkeurslijst te noteren. Bij meer scholen wordt 
de kans op plaatsing op één van de voorkeursscholen groter. 

- Op scholenwijzer.denhaag.nl/ zullen de scholen de nog beschikbare plaatsen publiceren. 
- De voorrangsregels voor middelbare scholen gelden deze periode niet meer. 

 

Aanmeldprocedure buiten regio Haaglanden 
Als u een ouder bent uit de BOVO regio Haaglanden (Den Haag, Leidschendam-Voorburg of Rijswijk) 
kunt u uw kind ook in een andere regio aanmelden, bijvoorbeeld Delflanden. Deze aanmelding staat 
los van de aanmelding in de BOVO-regio. Voor een aanmelding buiten de regio heeft u een aparte 
print van het regionale aanmeldformulier nodig. Let op! U heeft alleen het 1e blad van het regionale 
aanmeldformulier nodig met hierop het schooladvies en de unieke leerlingcode (blad 2 en 3 zijn niet 
nodig). 

• Aanmeldtermijn van 9 februari t/m 22 februari 2019 
• U bent verplicht te melden wanneer u uw kind ook op een andere school heeft aangemeld.  
• Voor Rijswijk volgen de leerlingen dus de BOVO - procedure en daarnaast (bij interesse) 

kunnen leerlingen zich inschrijven op een Delftse school 
• De Delftse school vraagt vervolgens om de informatie die ze nodig hebben  
• In Delft heerst de visie dat, bij inschrijving vrijwel altijd een plaatsing volgt 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



   
 

   
 

 


