
 
 
Afspraken m.b.t. het VO advies groep 8 leerlingen  

 

Hoe komen wij tot een schooladvies?   
1. De uitslag van Entreetoets groep 7, het cito leerlingvolgsysteem van de gehele basisschool en met name 

de Cito E7 zijn leidraad voor het inventariseren van het voorlopig advies. Wat betreft Cito E7 wordt er 
extra goed gekeken naar begrijpend lezen. Daarnaast worden belemmerende en stimulerende factoren 
van individuele leerlingen meegenomen.   

 

2. In september worden de ouders in groep 8 uitgenodigd en krijgen zij de informatie over de gang van 
zaken en wordt toegelicht hoe de aanmelding in zijn werk gaat.   

 

3. In november worden de  Cito LOVS (B8) afgenomen. De uitslagen van begrijpend lezen, rekenen en 

spelling gaan met de ouders mee tijdens het rapportgesprek.  

 

4. De leerkracht van groep 8 geeft in overleg met IB’er en directeur een voorlopig advies. Dit advies wordt 
tijdens het rapportgesprek in november met ouders besproken. Tijdens dit gesprek kan er tevens met 
ouders gekeken worden welke scholen passend zijn bij het advies en het kind. 
 

5. Voor de kerstvakantie krijgen ouders een voorlopige voorkeurslijst mee. Hiermee worden ouders en 
leerlingen aangespoord om in januari open dagen te bezoeken.  

 

6. De leerkracht vult een digitaal onderwijskundig rapport in voor het VO. Hierin staan naast het uiteindelijke 
advies ook de cito resultaten. Verder spelen bij het advies inzet, motivatie, concentratie, tempo, gedrag, 
zelfstandigheid en huiswerk een rol.  

 

7. In januari vindt er een adviesgesprek plaats met ouders. In dit gesprek krijgen ouders met OKR te zien 
en krijgen zij het definitieve advies te horen.  

 
8. Leerlingen krijgen eind januari of begin februari (afhankelijk van het advies) het aanmeldformulier en de 

definitieve voorkeurslijst mee naar huis. 
 

9. Wanneer ouders hun kind hebben ingeschreven en het VO de leerling geplaatst heeft, gaat het OKR 
digitaal naar het VO.  

 
 
Het basisschooladvies wordt bepaald op basis van de volgende informatie:   

 Entreetoets,   

 LOVS Cito met name van groep 7 en 8   

 Rapportcijfers groep 7 en 8,  

 Werkhouding  

 Leerlingkenmerken (bijv. motivatie)  
 
 
Stappenplan verwerking uitslag Cito Eindtoets 
  

1. Zodra de scores van de Centrale Eindtoets bekend zijn, worden deze vergeleken met het 
basisschooladvies. Wanneer de score op de Centrale eindtoets hoger is dan het basisschooladvies, moet 
het advies van de school worden heroverwogen. Dit is verplicht.   

Een aanpassing is niet verplicht.  

 

2. Bij heroverweging wordt alle beschikbare informatie nogmaals beoordeeld door de leerkracht van groep 
8, de IB’er en de directeur. De school komt op basis van die beoordeling tot een beargumenteerd besluit 
over wel of niet bijstellen van het advies.   

 

3. Er wordt contact opgenomen met de ouders van de kinderen met een afwijkende score met de 
mededeling: hogere Cito score—advies blijft gelijk óf het advies wordt naar boven bijgesteld. De papieren 
beslissing (wel/geen wijziging) wordt meegegeven wanneer de ouders op gesprek komen.  

Daarna kan er niets meer worden gewijzigd!  

 


