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Procedure eindadvisering 
leerlingen groep 8 
ANNIE M.G. SCHMIDTSCHOOL, DEN HAAG Schooljaar 
2021-2022 

Inleiding 
In groep 8 krijgen de kinderen een schooladvies voor 
de overgang naar de middelbare school. Dat is een 
belangrijk moment in de schoolloopbaan van uw kind. 
Hieronder kunt u lezen hoe het schooladvies op onze 
school tot stand komt.  

Totstandkoming schooladvies 
In de meeste gevallen zit uw kind al geruime tijd bij ons op school. In dat 
geval kennen wij uw kind goed en hebben wij al vaker met u gesproken over 
hoe uw kind zich ontwikkelt. Op onze school werken wij met het CITO – 
leerlingvolgsysteem (LVS). Behalve de toetsen van CITO nemen wij ook andere 
(methode gebonden) toetsen af. De uitslagen van deze tussentijdse (CITO-) 
toetsen worden altijd tijdens rapportgesprekken met u besproken. Ook vindt 
u de uitslagen bij de rapporten.  
 
Wellicht is het goed om u te realiseren dat wij niet alleen naar de toetsen 
kijken hoe uw kind zich ontwikkelt. Ons schooladvies is gebaseerd op het 
totaalbeeld dat wij hebben van uw kind. Wij kijken ook naar zaken als 
bijvoorbeeld werkhouding, motivatie en concentratie.  
 
In het schooljaar 2014-2015 werd de wet centrale eindtoets Primair 
onderwijs ingevoerd. Volgens deze wet is het basisschooladvies leidend bij 
de toelating van basisschoolverlaters tot het voortgezet onderwijs (VO). 

Procedure 
Midden groep 7 wordt de Cito toets midden groep 7 bij alle leerlingen van 
groep 7 afgenomen. De uitslag van deze toets gecombineerd met alle 
voorgaande uitslagen, de werkhouding, motivatie en concentratie samen 
genereren het eerste voorlopige advies. Dit voorlopige advies komt tot 
stand in overleg met de huidige leerkracht, intern begeleider, evt. 
voorgaande leerkrachten en de directie. Tijdens het tweede rapportgesprek 
in groep 7 zal dit advies worden gedeeld met de ouders en leerling. 
Hiervoor gebruiken we ook het Ontwikkelingsperspectief uit ESIS 
(leerlingvolgsysteem) waarbij per vakgebied het uitstroom niveau beschreven 
staat. 
 
Eind groep 7 en begin groep 8 worden er opnieuw CITO en methode toetsen 
afgenomen. Door de leerkracht en IBer zal er in november opnieuw gekeken 
worden of met de nieuwe toets resultaten en eventuele andere informatie van 
de leerling het voorlopige advies nog steeds passend is. U ontvangt in 
november/ december een voorlopig schooladvies, zodat u zich tijdig kunt 
oriënteren op een passende vo-school.  

https://www.amgschmidtschool.nl/
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Eind januari volgt het definitieve advies van alle 
leerlingen. Deze adviezen komen ook weer tot stand in 
overleg met de huidige leerkracht, intern begeleider, 
directie en eventueel voorgaande leerkrachten. Bij 
het definitieve advies ontvangt de leerling een 
inschrijfformulier voorzien van het advies met een 
uniek leerlingennummer waarmee op meerdere scholen 
voor VO kan worden ingeschreven en daarnaast krijgt 
de ouder/ verzorger inzage in het onderwijskundig 
rapport. 

Onderwijskundig rapport (OKR) 
Alle bovengenoemde zaken worden vastgelegd in een onderwijskundig rapport 
(OKR). Dit onderwijskundig rapport leggen wij voor aan de scholen van het 
voortgezet onderwijs. De scholen van het voortgezet onderwijs besluiten op 
basis van het onderwijskundig rapport of zij een leerling wel of niet 
aannemen. Om deze reden kunnen alle ouders het onderwijskundig rapport 
inzien voor wij dit naar de school van het voortgezet onderwijs sturen. Als 
ouders en school het niet eens worden over de inhoud van het 
onderwijskundig rapport, kunt u altijd uw eigen visie aan het 
onderwijskundig rapport toevoegen. 
Zodra een leerling is ingeschreven op een school voor VO kan de school 
d.m.v. het unieke leerlingennummer toegang krijgen tot het OKR. 

Centrale Eindtoets 
Basisscholen zijn verplicht om vóór de Centrale Eindtoets een schriftelijk 
schooladvies aan de leerlingen van groep 8 te geven. In april groep 8 wordt 
de centrale eindtoets afgenomen. Nadat de uitslag van de Centrale Eindtoets 
bekend is, kan er sprake zijn van heroverweging van het schooladvies als 
een leerling de eindtoets beter heeft gemaakt dan verwacht werd. Echter als 
het resultaat minder is dan verwacht mag de basisschool het advies niet 
aanpassen.  
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Tijdpadschooladvies groep 1 t/m 8:  
De ontwikkeling (leeropbrengsten en sociaal-
emotioneel) van uw kind worden besproken tijdens 
rapportgesprekken naar aanleiding van vragen van uw 
kant over het rapport. 

Tijdpad (en taakverdeling) vanaf groep 7: 
Midden groep 7: De cito M7 toets wordt afgenomen voor 
alle leerlingen van groep 7. Tijdens het tweede 
rapportgesprek wordt het voorlopige advies besproken 
met ouders en leerling. 

 September groep 8: De leerlingendossiers 
worden aangemaakt in Onderwijs-Transparant (OT=overdrachtssysteem 
t.b.v. overdracht naar VO) (Intern Begeleider). 

 September: ouder vertelgesprek tussen leerkracht en ouders (zonder 
leerling) (leerkracht) 

 September: Ouders van leerlingen die mogelijk voor LWOO in 
aanmerking komen worden uitgenodigd voor een gesprek. (Leerkracht, 
Intern Begeleider) 

 Uiterlijk 30 oktober: Scholen voor VO hebben per niveau de 
toelatingscriteria, voorrangsregels en het aantal plaatsen op de 
schoolwebsite gepubliceerd (VO) 

 Oktober/november: NIO of NDT wordt afgenomen, indien nodig. De 
uitslag wordt besproken met ouders/verzorgers (HCO, Haags Centrum 
voor Onderwijsbegeleiding) 

 November: de LVS-toetsen B8 worden afgenomen (leerkracht) 
 November: Voorlichtingsavond rondom alle zaken VO (leerkracht in 

samenwerking met VO scho(o)l(en)). 
 November/december: Gesprek met leerkracht groep 8 en evt. IBer over 

de voortgang en het voorlopig advies. Ouders krijgen een overzicht 
lijst mee met scholen passend bij het voorlopige advies (voor 20 
december) (leerkracht/ IBer) 

 November/december: groep 8 bezoekt gezamenlijk een aantal VO 
scholen (leerkracht) 

 December/januari: Het OKR wordt ingevuld (leerkracht en IBer) 
 December/januari: Het definitief advies wordt bepaald (leerkrachten, 

Intern Begeleider, directie en evt. voorgaande leerkrachten) 
 Januari: Het OKR wordt ingevuld en meegegeven aan ouders. Hierin 

staat het definitieve advies. Ouders ondertekenen het OKR en geven 
dit uiterlijk 10 februari terug aan school (leerkracht en ouders) 

 10 januari t/m 11 februari 2021: oriëntatie voortgezet onderwijs - 
ouders en kinderen bezoeken open dagen van het voortgezet onderwijs 
op basis van het voorlopig advies (ouders/ verzorgers)  

 12-02 t/m 25-02: 1e Aanmeldingsperiode Het is toegestaan om uw kind 
bij meerdere scholen aan te melden: bij de eerste school van 
aanmelding levert u de voorkeurslijst in met namen van scholen welke 
bij uitloting een volgende keuze worden (ouders/verzorgers) 

 Do 7 april, tussen 15.00-17.00: Bericht toelatingsbesluit aan 
ouders van leerlingen (BOVO) 

 11-04 t/m 14-04: 2e aanmeldingsronde (ouders/verzorgers). 
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 21-04 tussen 15.00-17.00: Bericht toelatingsbesluit vanuit BOVO 
aan ouders van leerlingen uit tweede aanmeldronde (BOVO) 

 20-04 t/m 22-04: Centrale Eindtoets wordt afgenomen (leerkracht) 
 Mei: Na de uitslag van Centrale Eindtoets wordt het 

basisschooladvies mogelijk heroverwogen (leerkracht, Intern 
Begeleider en directie) 

 Uiterlijk 24 mei heroverweging en mogelijke herziening 
basisschooladvies n.a.v. de eindtoets. 

 25-05 t/m 08-06 contact met ouders van leerlingen met een 
herzien advies. 


