Informatie overgang basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Procedure advies vervolgonderwijs
Wanneer leerlingen in groep 8 zitten, krijgt u als ouder(s)/verzorgenden op verschillende momenten
in het schooljaar voorlichting t.b.v. de schoolkeuze van uw kind(eren).
Kijkmomenten en contactmomenten Voortgezet Onderwijs
U als ouder(s)/verzorgenden ontvangt informatie over open dagen van diverse scholen voor
voortgezet onderwijs. U kunt zelf de scholen voor voortgezet onderwijs bezoeken en kennismaken met
de schoolcultuur.
De meeste leerlingen van onze school gaan naar het Driestar College in Gouda. Deze school houdt open
dagen voor ouders en leerlingen. Ook zijn er voorlichtingsavonden.
Wij adviseren u en uw kind om de open dagen en voorlichtingsavonden van één of meerdere scholen
te bezoeken om zo een beeld te krijgen van de identiteit, de sfeer en de wijze waarop het
onderwijsaanbod gestalte krijgt.
Data betreffende open dagen kunt u vinden in de landelijke en regionale dagbladen.
Er wordt minimaal één keer per jaar door één van de leerkrachten een bezoek gebracht aan het
Driestar College. Er vindt dan een gesprek plaats met leerlingen die voorheen op ‘De Lelie’ zaten.
Toelating Voortgezet Onderwijs
Bij de overdracht van de leerlingen naar het voortgezet onderwijs vindt er (meestal) een gesprek plaats
tussen de basisschool en de school waar de leerling naar toe gaat.
Voordat het tot een keuze van een school kan komen zal er eerst voor een richting gekozen moeten
worden. De gesprekken met de ouders en de school worden in de maand februari gepland. Het
schooladvies wordt besproken. Aangezien de CITO-eindtoets pas in april wordt afgenomen, wordt de
uitslag van deze toets niet meegenomen in het schooladvies.
Bij het definitieve schooladvies en de schoolkeuze spelen de volgende gegevens een rol:
- Leerlinggegevens uit het leerlingvolgsysteem die de ontwikkeling van de leerling aangeven;
- Leerlingkenmerken;
- Aanvullende toetsen en/of onderzoeken;
- Eventueel een gesprek tussen de directeur, de groepsleerkracht en de contactpersoon van
de betreffende school.
Zoals uit het voorgaande blijkt, komt het advies voor de schoolkeuze in goed overleg en na een
zorgvuldige procedure tot stand. De groepsleerkracht van groep 8 vult een onderwijskundig rapport
in. Dit onderwijskundig rapport wordt digitaal naar de ontvangende school gestuurd.
Wanneer een kind door de schoolbegeleidingsdienst (Driestar Educatief) geholpen, of onderzocht is
en de noodzaak bestaat dat deze zorg doorgang vindt op het vervolgonderwijs, dan zullen deze
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gegevens (na uw goedkeuring) doorgegeven worden aan de schoolbegeleidingsdienst van het
vervolgonderwijs.
U als ouder(s) krijgt bericht over de toelating van uw kind van het vervolgonderwijs. Ook wij als school
krijgen bericht van het vervolgonderwijs of uw kind geplaatst is. Soms zijn er vragen over de plaatsing
van een kind op het vervolgonderwijs. Het vervolgonderwijs neemt dan contact met u en ons op.
In het brugklasjaar kan er telefonisch contact zijn tussen de voormalige leerkracht en de mentor van
de brugklas.
Daarnaast worden de rapportlijsten met de vorderingen van de leerlingen die het Driestar College
bezoeken ons toegezonden. Dit gebeurt tot het moment dat de leerlingen het vervolgonderwijs
verlaten. Zo bewaken en evalueren wij ons advies.
De scholen voor het voortgezet onderwijs moeten in principe de leerling plaatsen op het niveau dat
door de basisschool is geadviseerd. Een lagere uitslag op de eindtoets mag niet zomaar leiden tot een
lagere plaatsing.
Als blijkt dat een leerling hoger heeft gescoord dan verwacht dan kan er soms in onderling overleg
gekeken worden of het schooladvies moet worden aangepast.
De procedure in het kort
-

-

De leerlingen worden gevolgd van groep 0/1 tot en met 8.
In februari vindt er een gesprek plaats met u als ouders over het schooladvies, het zo
genoemde 20-minutengesprek. Bij het definitieve schooladvies spelen verschillende factoren
een rol.
Uiterlijk 1 april moet de leerling zijn aangemeld bij het voortgezet onderwijs.
U vult het inschrijfformulier in en levert dit in op de basisschool.
De basisschool verstuurt de relevante gegevens naar het vervolgonderwijs. U krijgt van het
vervolgonderwijs een bericht betreffende toelating/afwijzing van uw kind.
In groep 8 krijgt u data door betreffende info-middagen/avonden voor zowel het kind als de
ouders. Deze staan ook in de regionale dagbladen en in enkele landelijke dagbladen vermeld.

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met de groepsleerkracht(en) van groep 8 of de
school voor vervolgonderwijs bellen. U kunt ook een kijkje nemen op het volgende internetadres van
het Ministerie van onderwijs: www.minocw.nl of http://www.kiesjeschoolgouda.nl/
Met vriendelijke groet,
De leerkrachten van groep 8

