Van groep 8 naar het voortgezet onderwijs
INLEIDING
Uw kind zit nu in groep 8 en gaat dit jaar, samen met u en ons, een nieuwe school kiezen voor voortgezet onderwijs.
Ooit bracht u uw kind naar de kleuterjuf en dit jaar zal uw kind de vertrouwde basisschool gaan verlaten. Het is een
bijzonder jaar waarin zelfstandigheid en zelfredzaamheid een grotere rol gaat spelen. Wij bereiden uw kind zo goed
mogelijk voor op het voortgezet onderwijs. Met deze brief geven we u informatie over de overgang van groep 8 naar
het VO (voortgezet onderwijs) en wat hierbij komt kijken.
VOORTGEZET ONDERWIJS
Er zijn verschillende vormen van voortgezet onderwijs in Nederland, ook in Nieuwegein en omgeving:
 Praktijkonderwijs
 VMBO: Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs:
o BBL: Basis Beroepsgerichte Leerweg
o KBL: Kader Beroepsgerichte Leerweg
o TL: Theoretische Leerweg (voorheen MAVO)
 HAVO: Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
 VWO: Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
 TVWO: Tweetalig Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
 Gymnasium (onderdeel van VWO. Als wij advies VWO geven, kan ook gekozen worden voor gymnasium. Wij
zullen hier desgevraagd in adviseren, maar geven geen enkel advies gymnasium).

Meer informatie:
 https://schoolkeuzehulp.nl/naar-de-brugklas/
 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs
 http://www.scholenkeuze.nl/voortgezet-onderwijs/onderwijsvormen.html
TRAJECT ADVISERING EN AANMELDING VOORTGEZET ONDERWIJS
Dit gaan we doen om de kinderen en u zo goed mogelijk te begeleiden bij de overstap van basisschool naar
voortgezet onderwijs:
Oktober:
 U krijgt het voorlopig advies, nadat de CITO E toetsen (groep 6) zijn afgenomen.
 Leerkrachten en IB zijn aanwezig bij informatiebijeenkomst van het samenwerkingsverband1, zodat ze op de
hoogte zijn van alle procedures en mogelijke wijzigingen/veranderingen.
 Ouders krijgen na deze bijeenkomst informatie over de procedures m.b.t. advies en aanmelding VO, (zodra
beschikbaar, zowel schriftelijk als op de website van de Margrietschool)
1

Alle scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Nieuwegein-Utrecht zijn aangesloten bij het Samenwerkingsverband. Daar worden afspraken
gemaakt over o.a. plaatsing van leerlingen.

Van groep 8 naar het voortgezet onderwijs
November:
 Maandag 2 november 2020 organiseren we een (digitale) ouderavond over het voortgezet onderwijs voor de
ouders van groep 8. Ouders kunnen via deze link de presentatie bekijken, die we anders op de ouderavond
hadden laten zien. N.a.v. deze presentatie en andere informatie is er 2 november om 20.00 uur gelegenheid om
digitaal vragen te stellen.
Het kan zijn dat wij, naast het advies voor een uitstroom richting VMBO, ook het advies LWOO meegeven. LWOO
staat voor leerwegondersteunend onderwijs. Deze ondersteuning wordt aangevraagd bij het Ministerie van Onderwijs
en kan alleen worden toegekend aan leerlingen die een speciale toets hebben gemaakt. LWOO biedt kinderen extra
hulp/zorg/faciliteiten om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. De procedure start voor deze kinderen eerder.
Zodra de uitslag van de toets binnen is, wordt de aanmelding definitief óf kunt u uw keuze veranderen.
Uiteraard zullen wij u hierbij ondersteunen!



Ouders krijgen (aanvullende) informatie als deze beschikbaar is, zoals VO gids. We adviseren ouders scholen
voor voortgezet onderwijs te bezoeken tijdens open dagen. Kijk goed hoe deze worden georganiseerd.
Leerkracht start indien mogelijk met invullen van het OKR (onderwijskundig rapport)

December:
 Leerkracht vult OKR (verder) in (in afstemming met IB-er). Als het OKR (wordt in de periode dec-feb. gemaakt) in
concept klaar is, wordt dit aan de ouders gegeven ter controle. Ouders krijgen dan ook een toestemmingsformulier, met de vraag deze in te vullen en weer in te leveren op school (toestemmingsverklaring digitale
aanmelding). Hiermee kan de leerkracht de digitale aanmelding verzorgen. We doen dit met het programma
‘Onderwijs Transparant’ (OT)
Januari:
 Afname CITO M8 toetsen (eerste weken van januari)
 Leerkracht(en) groep 8, intern begeleider en directie bespreken de ontwikkeling van iedere leerling. We
bespreken de resultaten van de CITO toetsen (en vergelijken deze met vorige toetsen) en stellen een goed
onderbouwd schooladvies op, op basis van de kindkenmerken, ontwikkeling van de leerling en de resultaten van
de CITO toetsen en ons leerlingvolgsysteem. Waar nodig gebruiken we het document ‘vaststellen advies po-vo’.
Dit document kan ook gebruikt worden als ouders het niet eens zijn met het definitief advies.
 Leerkracht maakt rapport in januari klaar. Begin februari gaat het rapport mee met de groep 8 leerlingen (dat is
iets eerder dan de andere leerlingen, zodat er meer tijd is voor de adviesgesprekken).
 We nodigen de ouders van groep 8 met hun kind uit voor het bespreken van het rapport en definitieve advies in
februari.
Februari:
 In de 1e en 2e week (met uitloop naar 3e week) van februari vinden de adviesgesprekken plaats.
We bespreken met ouders en leerling:
•
Vragen/opmerkingen n.a.v. rapport
•
Definitief advies
•
Vervolg procedure aanmelding VO
•
Ouders krijgen het OKR ter controle
 Als ouders het niet eens zijn met het advies, dan kunnen zij dit bespreken met de leerkracht en/of IB-er.
Komen ze er samen niet uit, dan kunnen ouders bezwaar maken tegen het advies bij de directie. De directie
bekijkt opnieuw het advies en de procedure en overleg met leerkracht(en), IB-er en ouders aan de hand van
het document ‘vaststellen advies po-vo’. De directie stelt het definitieve advies vast en wijst ouders op de
mogelijkheden voor bezwaar, aanmelden op andere school, aanvullend onderzoek en heroverweging advies
n.a.v. de uitslag van de CITO eindtoets.
 3e week februari: Leerkracht en IB-er controleren of alle stappen m.b.t. digitale aanmelding zijn afgerond. Het
aanmeldformulier wordt uitgeprint en meegegeven. Alles wordt in OT op definitief gezet.
Maart:
 Ouders sturen aanmeldformulier, na invulling van verder ontbrekende gegevens, ondertekend en met bijlagen
op naar de school van aanmelding. Dit moet uiterlijk 11 maart 2021 gerealiseerd zijn. (zie afspraken SWV)
April:



Uiterlijk 2 april 2021 ontvangen ouders bericht van plaatsing of niet-plaatsing. Zie verder procedures
samenwerkingsverband VO Zuid Utrecht
Afname Centrale Eindtoets volgens landelijke regeling.

Van groep 8 naar het voortgezet onderwijs
Mei:


Uitslag Eindtoets komt binnen. Wanneer de uitslag van de eindtoets CITO ontvangen wordt, worden de
volgende stappen ondernomen:
o Vergelijking van de uitslag van de Eindtoets met het basisschooladvies.
o Is het toetsadvies Eindtoets gelijk aan of lager dan het basisschooladvies, dan volgt geen verdere
actie.
o Is het toetsadvies Eindtoets hoger dan het basisschooladvies, dan heroverwegen wij ons definitieve
advies en nodigen we ouders uit voor een gesprek. Op basis van dit gesprek:
 Wordt het definitieve advies herzien (=naar boven toe bijgesteld) en wordt dit administratief
verwerkt. De leerkracht en/of IB-er neemt tevens contact op met de VO school waar de
leerling ingeschreven is.
 Blijft het definitieve advies gehandhaafd en wordt dit administratief verwerkt.

HOE KOMT HET ADVIES TOT STAND?
U heeft nu wellicht de belangrijkste informatie, maar het is ook belangrijk dat u en uw kind weten hoe een advies tot
stand komt. Begin groep 8 heeft uw kind een voorlopig advies gekregen. De ervaring leert dat dit advies in groep 8
beide kanten op kan veranderen. Dit maakt groep 8 een extra uitdagend jaar, omdat hard werken ook écht beloond
kan worden. Als een kind echter minder goed zijn/haar best doet, dan kan dat ook consequenties hebben voor het
definitief advies. Wij praten hier over met de kinderen en leggen hen uit dat inzet een belangrijke factor is.
Een definitief advies komt uiteindelijk op basis van de volgende factoren tot stand.
 Inzet en motivatie
 Inzicht en intelligentie
 Concentratie en doorzettingsvermogen
 Zelfstandigheid en zelfredzaamheid
 Werktempo en taakgerichtheid
 Weerbaarheid
Andere relevante aspecten:
 Schoolloopbaan (rapporten voorgaande jaren, leerlingvolgsysteem, cito toetsen)
 Ontwikkeling begrijpend lezen en rekenen
 Ervaringen van collega’s uit eerdere leerjaren
 Wens van het kind én de ouders
TOT SLOT
We hopen dat we u met deze informatie een goed beeld hebben gegeven over wat u dit schooljaar kunt verwachten.
Aanvullende informatie kunt u vinden op onze website: www.margrietschool.net – kinderen – naar het vo.
Hier kunt u links vinden naar de verschillende scholen en achtergrondinformatie. Sommige informatie is nog van vorig
schooljaar. Zodra er nieuwe informatie beschikbaar is, zullen we dit aanpassen.
Als er nog andere vragen zijn, kunt u altijd bij ons terecht.
Veel succes en plezier bij het kiezen van een passende school voor uw kind!

