Welke punten nemen we bij de advisering
mee?
•

•
•

Advisering
naar het voortgezet onderwijs.

•

Voor u als ouder en voor ons als school is het
van belang dat uw kind aan het eind van de
basisschoolperiode een passend schooladvies
krijgt.

•

Wat is volgens ons een passend advies?
Een passend schooladvies geeft uw kind een
reële kans op succes in het voortgezet
onderwijs.

In deze folder geven we beknopt weer
welke weg wij als school bewandelen bij het
tot stand komen van het advies.

•

De gegevens uit ons leerlingvolgsysteem over
de gehele schoolcarrière en in het bijzonder
de resultaten hierbij van de laatste vier
leerjaren.
De indruk die het schoolrapport geeft.
Scores die zijn behaald op de entreetoets en
de proefcito.
Gegevens die er eventueel zijn vanuit de
leerlingenzorg.
Gegevens die we hebben t.a.v. gedrag en
werkhouding.
En niet in het minst: onze ervaringen met
uw kind.

Wie zijn betrokken bij de advisering?
Het advies wordt voorbereid door de
groepsleerkrachten van groep 7 en 8.
Vanuit de zorg denkt de ICL-er mee en als
eindverantwoordelijke ook de directeur van
onze school.
En u als ouder?
De school ziet u als partner in het traject van
advisering. Daarom geven wij u in december, bij
het eerste rapport, een preadvies. Dit advies
geeft een voorlopige richting aan waarin
gedacht wordt. De leerkracht van groep 8 licht
dit advies toe. Vervolgens mag u hier als ouder
op reageren en evt. uw kijk op het advies
toelichten. De school neemt uw mening mee bij
het opstellen van het definitieve advies.
Echter, de school adviseert dat niveau
waarbinnen het kind, met een gezonde mate
van inspanning, succesvol kan zijn. We geven
hierbij geen advies over een specifieke school
voor voortgezet onderwijs.

Het komt er gelukkig in veruit de meeste
gevallen op neer dat ouders en school op één
lijn zitten.
Hoe belangrijk is het uiteindelijke
schooladvies?
Bij de aanmelding op de nieuwe school is het
schooladvies leidend. De score op de Citotoets dient in overeenstemming te zijn.
Bij twijfel.
Heeft u twijfels over de resultaten van de
Cito-toets, dan zijn er voor u mogelijkheden
om een beroepskeuzetest, zoals o.a. het AOBonderzoek, af te nemen. De kosten hiervan
zijn voor uw eigen rekening.
En als u een ander advies wenst?
Hierin gaat de school niet mee. Wij adviseren
op basis van een breed scala van gegevens
over een meerjarige periode. We gaan niet
over één nacht ijs. We staan achter onze
uiteindelijke advisering en eenmaal gegeven
blijft het zoals het is en wordt in geen geval
aangepast. Ook niet als de Cito-eindtoets,
toch een momentopname, eens wat hoger
uitvalt.
Aanvullende informatie over aanmelding?
Als uw kind in groep 8 zit krijgt het op
geregelde tijden informatie mee naar huis die
voor u belangrijk is, zoals over aanmelddata,
open dagen, procedures etc.
Ook op de informatieavond van groep 8 wordt
u hierover geïnformeerd.
Nog vragen?
Neemt u gerust contact op met de leerkracht
van groep 8.

