
Stappenplan schooladvies 2018-2019   
 
Na de Willem de Zwijgerschool 
Voor de leerlingen in de groepen 8 is een spannende tijd: belangrijke 
beslissingen moeten worden genomen. Ook voor u als ouder is fijn om te 
welke stappen genomen moeten worden in de overstap van het 
basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.  
In dit stappenplan geven wij aan hoe de overgang naar het voortgezet onderwijs verloopt, hoe het 
schooladvies tot stand komt en wat de taken en verantwoordelijkheden van de school en ouders zijn. 
Mocht u nog vragen hebben na het lezen van de informatie op deze pagina bent u altijd van harte welkom 
bij de leerkracht van uw kind. 
 
Adviescommissie 
Om tot een zorgvuldig middelbaar schooladvies te komen is er op de Willem de Zwijgerschool een 
adviescommissie ingesteld. De directeur, de adjunct-directeur, de coördinator van de bovenbouw en de 
leerkrachten van de groepen 8 behoren tot deze commissie. De directeur draagt eindverantwoordelijkheid 
in de totstandkoming van het schooladvies. 
 
Juni groep 6 
In groep 6 bespreken wij met ouders, naast de resultaten van het schoolrapport, het ontwikkelingsprofiel 
aan de hand van de scores uit ons (CITO) Leerling Volgsysteem. Zo heeft u als ouder een realistisch beeld 
van de vorderingen van uw kind. 
 
September groep 7 
Tijdens de informatieavond, aan de start van het schooljaar, informeren wij de ouders over het tijdpad en 
de procedure voor het tot stand komen van het voorlopig schooladvies. Wat door wie en op welke wijze 
wordt uitgevoerd.  
 
Mei groep 7 
In groep 7 nemen we de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau toets) af. De NIO wordt 
door het Haags Centrum van Onderwijs afgenomen.  
 
Juni groep 7 
Eind groep 7 komt de adviescommissie voor het eerst bijeen om de voortgang van de leerlingen in groep 7 
met elkaar te bespreken. Met elkaar wordt een voorlopig advies geformuleerd op basis van de observaties 
t.a.v. werkhouding, motivatie, doorzettingsvermogen en huiswerkattitude. De bevindingen van de 
leerkrachten van groep 6 en 7. De gegevens uit het leerlingvolgsysteem (CITO en sociaal-emotionele 
ontwikkeling). De NIO toets gemaakt in groep 7. Uiteraard kijken we ook naar de methodegebonden 
toetsen. Specifieke onderwijsbehoeften in het kader van passend onderwijs spelen een rol. Het voorlopig 
schooladvies wordt schriftelijk meegegeven. Daarnaast worden er aandachtspunten en verwachtingen 
m.b.t. verdere ontwikkeling in groep 8 geformuleerd.  
 
September groep 8 
Meteen aan de start van het schooljaar formuleert elke leerling (voortvloeiend uit de aandachtspunten 
vanuit groep 7) een leerdoel voor de komende periode. Hier wordt gericht aan gewerkt. De leerling 
bespreekt het leerdoel met de ouders en de leerkracht tijdens het kennismakingsgesprek.  
In september zal ook de eerste informatieavond plaatsvinden waarin ouders informatie krijgen over de 
verschillende niveaus en de aanmeldprocedure op het VO1. 
 
 

                                                           
1 VO is voortgezet onderwijs. 



Oktober groep 8   
Als ouder geeft u op papier aan (u krijgt een brief van de school), op welke manier u wilt dat 
er contact zal worden opgenomen over de plaatsing van uw kind. Dat kan via de BOVO 2 
ouderrol, per  e-mail of telefonisch. 
 
Oktober-december groep 8 
Met de groepen 8 bezoeken we twee middelbare scholen. Zo ervaren de kinderen de ‘sfeer’ op het VO. 
Verschillende oud- leerlingen komen een promotiepraatje houden over hun school. De leerlingen van groep 
8 hebben de gelegenheid om vragen te stellen en maken zo kennis met het VO in de omgeving.  
 
November groep 8 
In deze periode nemen we de CITO B toetsen op de gebieden rekenen en begrijpend lezen af. 
 
December groep 8 
Opnieuw vindt er een informatieavond plaats voor ouders over de verschillende VO niveaus en de 
aanmeldprocedure naar het VO. Voor de kerstvakantie krijgt u als ouder opnieuw het voorlopig advies 
schriftelijk mee, samen met een scholenlijst. Deze scholenlijst is bedoeld als hulpmiddel om met uw kind 
passende scholen te bezoeken tijdens de open dagen in januari.  
In december laten we de kinderen een oude CITO eindtoets maken als oefentoets, zodat de kinderen 
bekend zijn met de manier van afname en de vraagstelling.  
 
Januari groep 8 
In januari nemen we de CITO M toets spelling en werkwoordspelling af. Daarnaast lezen de kinderen AVI en 
de DMT (Drie Minuten Toets). Daarnaast laten we de kinderen nogmaals een oude CITO eindtoets oefenen. 
Eind januari zijn er open dagen en proefmiddagen op het VO (te vinden op de website van deze scholen). 
Eind januari komt de adviescommissie opnieuw bijeen. De voorlopig adviezen worden afgewogen tegen de 
huidige prestaties en de kindkenmerken. Alle kinderen worden uitgebreid besproken en het definitieve 
schooladvies wordt vastgesteld.  
Het definitieve schooladvies is leidend voor aanname op het VO en is, omdat het een schooladvies betreft, 
niet onderhandelbaar. 
 
Eind januari krijgen alle leerlingen de onderwijskundig rapporten mee naar huis. Aan alle ouders zal worden 
gevraagd om deze kritisch door te lezen en deze te ondertekenen voor goedkeuring.  
Heeft u hierover vragen of een andere mening dan kunt u vanzelfsprekend hierover in gesprek met de 
groepsleerkracht.  
Bij blijvend verschil van inzicht heeft als ouder het recht om een eigen visie toe te voegen aan het OKR.  Het 
onderwijskundig rapport zal hierna worden gedeeld met de voortgezet onderwijs school.  
 
De leerlingen mogen bij het definitief adviesgesprek van de groepsleerkracht aanwezig zijn. In dit gesprek 
zal het advies met een onderbouwing hiervan met u als ouder worden doorgenomen.  
 
Februari groep 8 
Op 8 februari krijgt u het aanmeldformulier mee. Op dit aanmeldformulier geeft u top 3, maar liever een 
top 5 van voorkeursscholen aan. Vanaf 9 februari brengt u het aanmeldformulier naar de school van eerste 
keuze. Wanneer uw kind niet op de school van eerste keuze zal worden geplaatst krijgt u hiervan via de 
BOVO ouderrol bericht. 
 
April groep 8 
U krijgt een bericht van plaatsing. Op 18, 19 en 20 april nemen we de Centrale Eindtoets af. Leerlingen met 
dyslexie krijgen de toets via een luisterversie aangeboden.  
Wij heroverwegen het schooladvies bij een hogere score op de eindtoets en stellen het advies indien nodig 
bij.  

                                                           
2 BOVO is de Haagse club die verantwoordelijk is voor de  overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs.  



 
Taken van de school 
 

- Zorgt voor voorlichting aan de ouders over de organisatie van het VO in zijn algemeenheid. 
- Geeft voorlichting aan de leerlingen d.m.v. gastsprekers, de gids Naar het VO en het bezoeken van 

scholen. 
- Informeert de betreffende school voor VO, http://www.bovohaaglanden.nl 
- Als een leerling de Cito-eindtoets in april veel beter maakt dan verwacht, dan kan de basisschool 

overwegen het schooladvies (naar boven) aan te passen in overleg met de betreffende ouder en 
leerling. Is het resultaat minder goed dan verwacht, dan wordt het schooladvies niet aangepast. 
Leerlingen krijgen dan de kans om in het VO te laten zien dat ze het geadviseerde schooltype 
aankunnen.  Indien het advies wordt aangepast zal de basisschool het initiatief nemen tot contact 
met het VO. 

- De school is nooit verantwoordelijk voor de uiteindelijke inschrijving, wel levert school éénmalig 
het inschrijvingsdocument. 

- De school zorgt dat ouders op tijd het onderwijskundig rapport van hun kind kunnen inzien en dat 
eventueel kunnen aanvullen met eigen opmerkingen. 

 
Verantwoordelijkheden van de ouders 
 

- Laten zich informeren over de procedure en de organisatie van het voortgezet onderwijs. 
- Oriënteren zich (samen met hun zoon/dochter) op een geschikte school op basis van het advies. 
- Nemen de inschrijvingstermijnen in acht die in de BOVO procedures staan vermeld. 
- Zijn verantwoordelijk voor de inschrijving op een school op basis van het advies. 
- Informeren de school over de inschrijving op het VO, voordat de termijn is verstreken. 

 
 
 
 
 
 

http://www.bovohaaglanden.nl/

