Protocol Schooladvies
Datum laatste wijziging: 30-05-2015
In dit protocol leggen we de stappen vast die we als leerkrachten in de
bovenbouw nemen in het schooladviestraject.

Groep 7
-

-

Het voorlopig schooladvies wordt opgesteld in overleg tussen de leerkrachten van de
groep, waarin het kind zit. In het geval dat slechts één leerkracht voor een groep
staat, kan deze op eigen initiatief ten rade gaan bij een collega van een andere
groep.
De leerkracht gebruikt bij het opstellen van het advies de adviesbrief (zie bijlage 1) en
vult die voor iedere leerling in.
De concept adviesbrieven worden door de leerkracht in week 23 ingeleverd bij IB. IB
beoordeelt de adviezen in week 24 en koppelt terug naar de leerkracht.
Tijdens de oudergesprekken (15 minuten in plaats van 10 minuten) naar aanleiding
van het tweede verslag, stelt de leerkracht de ouder(s) op de hoogte van het
voorlopig schooladvies. De leerkracht geeft een kopie van de adviesbrief met de
ouders mee naar huis. De originele adviesbrief wordt door ouders ondertekend voor
gezien en bewaart de leerkracht in het leerlingdossier. (en scan in Parnassys)

Groep 8
-

-

-

-

-

-

In november laten we de NIO afnemen. Naar aanleiding van de uitslag vindt een
gesprek plaats met degene die de NIO heeft afgenomen en IB, waaruit een
schooladvies komt. Dit gesprek vindt plaats per groep.
In december plant de leerkracht oudergesprekken (15 minuten) om de uitslag van de
NIO te bespreken en het daaruit voortgekomen schooladvies. De leerkracht geeft een
kopie van de adviesbrief (zie bijlage 2) met de ouders mee naar huis. De originele
adviesbrief wordt door ouders ondertekend voor gezien en bewaart de leerkracht in
het leerlingdossier. (en scan in Parnassys)
In januari maken de leerlingen de Cito LOVS M8 toetsen. Op basis daarvan wordt het
definitieve advies vastgesteld. In deze maand vult de leerkracht het
Onderwijstransparant in over de leerling.
In februari stelt de leerkracht de ouder(s) tijdens het oudergesprek over het verslag
op de hoogte van het definitieve advies. Ook plant de leerkracht oudergesprekken in
om de aanmelding op het VO definitief te maken. Ouders ondertekenen het
machtigingsformulier.
In april wordt de Eindtoets afgenomen.
In mei ontvangen we de uitslag. Via Cito Portal kan de leerkracht de uitslag al eerder
inzien. Op basis van deze informatie moet de leerkracht het schooladvies wel/ niet
heroverwegen. Bij heroverweging neemt de leerkracht contact op met de ouder(s).
Zodra de school de originele uitslagen van Cito heeft ontvangen, worden deze door
de leerkracht met de kinderen 1-op-1 besproken. De uitslag gaat in een gesloten
envelop met een brief (bijlage 3) en gericht aan ouder(s) mee naar huis.

Bijlage 1

Voorlopig advies groep 7
Naam leerling:
Cito LOVS
alle toets resultaten vanaf groep 6

Werkhouding
zelfstandigheid, concentratie, motivatie en
doorzettingsvermogen

Sociaal-emotioneel
betrokkenheid, welbevinden, sociaal
initiatief, sociale flexibiliteit, sociale
autonomie, impulsbeheersing en
inlevingsvermogen

Op basis van het bovenstaande geven wij het volgende voorlopig schooladvies:

Datum:
Handtekening leerkracht

……………………………………….

Handtekening ouder(s) voor gezien

………………………………………………….

Bijlage 2

Voorlopig advies groep 8
Naam leerling:
Cito LOVS
alle toets resultaten vanaf groep 6

Werkhouding
zelfstandigheid, concentratie, motivatie en
doorzettingsvermogen

Sociaal-emotioneel
betrokkenheid, welbevinden, sociaal
initiatief, sociale flexibiliteit, sociale
autonomie, impulsbeheersing en
inlevingsvermogen
NIO

Op basis van het bovenstaande geven wij het volgende schooladvies:

met brugklastype:

Datum:
Handtekening leerkracht

……………………………………….

Handtekening ouder(s) voor gezien

………………………………………………….

Bijlage 3

Beste ouders/verzorgers van groep 8,

Vandaag krijgt uw kind de Eindcitoscore groep 8 mee naar huis. We zijn over het algemeen
erg tevreden over de uitslagen van onze groep 8 en de uitslagen passen bij de gegeven
adviezen VO. Voor bijna alle leerlingen een mooie bevestiging en een knappe score.
De leerkrachten hebben het advies met de leerlingen vandaag besproken.
In een paar gevallen scoren leerlingen duidelijk hoger dan in eerste instantie verwacht
werd en wij hebben het gegeven advies VO heroverwogen. Indien dit voor uw zoon/dochter
van toepassing is, neemt de leerkracht van uw kind hier contact met u over op. Als u voor
dinsdag 31 mei niets hoort dan verandert er niets in het gegeven advies.
Voor leerlingen die lager gescoord hebben dan verwacht komt er conform de regels geen
heroverweging.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact opnemen met de leerkracht van
uw kind.

Met vriendelijke groet,

De leerkrachten van de bovenbouw

