Overstap van PO naar VO
Hoe komen we op de Winde tot een zekerheidsadvies voor het voortgezet onderwijs?
Na groep 8 vertrekken de leerlingen van onze school naar het Voortgezet Onderwijs. Om ervoor te
zorgen dat zij op een zo passend mogelijk niveau terecht komen, formuleren wij een zekerheidsadvies.
In dit stuk kunt u lezen hoe wij dat doen.
Op OBS de Winde nemen we de toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem, versie 3.0 af vanaf gr. 3 t/m
gr. 8.
Eind groep 7 wordt op basis van de Cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem gekeken welke leerlingen
in aanmerking kunnen komen voor LWOO-indicatie. Dit zijn leerlingen met een Leer Achterstand (LA)
van 1 ½ tot 3 jaar op twee vakgebieden: begrijpend lezen en rekenen.
Deze leerlingen worden in groep 8 in november aangemeld bij het Samenwerkingsverband VO
Delflanden 28.09 en wordt de drempeltoets (leerontwikkeling) afgenomen.
Wanneer er geen recente IQ-bepaling is, worden deze leerlingen aangemeld bij het
Samenwerkingsverband voor een NIO-toets of de SON om de capaciteiten te meten (meestal in
december/januari). De SON is een niet talige IQ test; deze wordt ingezet voor de kinderen die de
Nederlands taal onvoldoende beheersen om een juiste meting te doen.
In de maand november wordt een speciale informatieavond over het Voortgezet Onderwijs
georganiseerd voor de ouders van de kinderen uit groep 8. Voor ouders en kinderen van groep 7 en
groep 8 is er in de maand november de “Scholenmarkt” op een basisschool in de buurt. Via ons
ontvangen de ouders van de leerlingen in groep 7 en 8 hier een uitnodiging voor.
Wanneer de leerlingen in groep 8 zitten, wordt in januari het advies gemaakt. Dit advies wordt gemaakt
door de leerkracht(en) van groep 8 in samenspraak met de ib’er en de leerkracht van groep 7. De
directie van de school wordt geadviseerd door deze groep over het te geven zekerheidsadvies.
Voor elk kind wordt in groep 8 een Onderwijskundig rapport (OKR) in Onderwijs Transparant (OT)
aangemaakt en ingevuld. OT is een systeem waarin de basisscholen en de scholen voor voortgezet
onderwijs gegevens uitwisselen.
Het OKR bevat een beschrijving van de betreffende leerling vanuit de zienswijze van school. Ouders
kunnen aangeven of zij het eens zijn met het advies van de school.
Het advies voor Voortgezet Onderwijs wordt gebaseerd op de volgende punten in willekeurige
volgorde:
- Werkhouding
- Zelfstandigheid
- Motivatie
- Cito resultaten van het leerlingvolgsysteem (vanaf groep 6)
- Methode gebonden toetsen
- Observaties van de leerkracht
- Informatie van de ouders

In januari wordt het advies met de ouders besproken en meegegeven. De ouders krijgen een kopie van
het OKR mee om te controleren op feitelijke onjuistheden.
Tevens krijgen de ouders een aanmeldformulier om hun kind aan te melden bij hun school van
voorkeur.
In de maand april wordt de IEP-eindtoets afgenomen.
Indien de IEP-eindtoets hoger uitvalt dan het advies dat in januari is gegeven, zullen wij (leerkrachten
groep 8, ib’er en directie) het advies van januari heroverwegen. Het is dan mogelijk om het advies bij
te stellen. Het advies van januari kan nooit naar beneden toe worden bijgesteld.
In de maand mei worden onze schoolverlaters gevolgd. Wij kijken op deze manier of de adviezen die
wij geven juist zijn.

