
   
 

   
 

Procedure eindadvisering leerlingen groep 8, 
schooljaar 2022-2023 

 
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. Sinds kort 
gelden er nieuwe regels voor het schooladvies en de 
toelating tot het voortgezet onderwijs. Scholen gaan soms 
verschillend met deze regels om. Hieronder kunt u lezen 
hoe het schooladvies op onze school tot stand komt.  
 
Totstandkoming schooladvies  
Op onze school werken wij met het leerling-volgsysteem van CITO. Behalve de 
toetsen van het CITO nemen wij ook methodegebonden toetsen af. De uitslagen 
van al deze (CITO-)toetsen worden altijd op de ouderavonden met u besproken. 
Ook vindt u de uitslagen bij de rapporten, waardoor u al ruim voor het einde 
van de basisschool goed zicht kunt hebben op het mogelijke uitstroomnniveau 
van uw kind.  
Het is goed om te weten dat wij niet alleen met de toetsen bekijken hoe uw 
kind zich ontwikkelt. Ons schooladvies is gebaseerd op het totaalbeeld dat 
wij hebben van uw kind: Wij kijken ook naar zaken als werkhouding, motivatie, 
concentratie en specifieke ondersteuningsbehoeften.  
Basisscholen zijn verplicht om vóór de Centrale Eindtoets (uiterlijk op 1 
maart) een schriftelijk schooladvies aan de leerlingen van groep 8 te geven. 
De leerkrachten van groep 6 t/m 8 en de intern begeleider van de bovenbouw 
bespreken samen alle gegevens. Met goedkeuring van de directie komen ze dan 
eind januari tot een weloverwogen schooladvies. Dit schooladvies is bindend 
voor toelating tot het voortgezet onderwijs (vo). Dat wil zeggen: De 
middelbare school moet uw kind toelaten op het niveau van het schooladvies. 
Een hoger niveau mag ook. Plaatsing op een lager niveau mag alleen als ouders 
daarom verzoeken.  
 
Ondersteuning bij de oriëntatie op het vo  
Basisscholen geven in december een voorlopig schooladvies, zodat u zich 
tijdig kunt oriënteren op een passende vo-school. Bij dit voorlopige 
schooladvies zit een scholenlijst, met alle vo-scholen uit de omgeving. 
Tijdens de adviesgesprekken in december bespreken wij deze lijst en bekijken 
we welke scholen passen bij uw kind. Hierna maakt u met uw kind een 
voorkeurslijst.  
Let op: Wij adviseren om minimaal 6 scholen op de voorkeurslijst te zetten. 
Dit vergroot de kansen op een plek in de eerste ronde. Het is echter geen 
plaatsingsgarantie. 
Eind januari volgt het definitieve advies van alle leerlingen. Bij het 
definitieve advies ontvangt de leerling een inschrijfformulier voorzien van 
het advies én een uniek leerlingennummer. Hiermee kunnen de vo-scholen in 
het onderwijskundig rapport van uw kind. 
 
Onderwijskundig rapport  
Alle bovengenoemde zaken worden vastgelegd in een onderwijskundig rapport 
(OKR). Dit OKR leggen wij voor aan de vo-scholen. Zodra een leerling is 
ingeschreven, kan de vo-school met het unieke leerlingennummer toegang 
krijgen tot het OKR. De vo-scholen besluiten op basis van het OKR of zij een 
leerling wel of niet aannemen. 



   
 

   
 

Alle ouders mogen het OKR inzien voor wij dit naar de vo-school sturen. Als 
ouders en school het niet eens worden over de inhoud van het OKR, kunt u 
altijd uw eigen visie aan het OKR toevoegen.  
 
Eindtoets en bijstellen advies 
Alle leerlingen van de Annie MG Schmidtschool maken in groep 8 tussen half 
april en half mei 2023 de verplichte centrale CITO-eindtoets. De uitslag 
hiervan geldt als ondersteuning van het eerder vormgegeven schooladvies.  
Mocht een leerling de eindtoets beter hebben gemaakt dan werd verwacht, kan 
er sprake zijn van heroverweging van het schooladvies. Maar let op: dit hoeft 
niet! We kunnen ook besluiten het oude advies te handhaven. Echter, als het 
resultaat minder zou zijn dan verwacht, mag de school het advies niet naar 
beneden aanpassen. 
Als het advies naar boven wordt bijgesteld, moet uw kind op dit niveau worden 
toegelaten. De middelbare school mag uw kind dan dus niet weigeren, omdat er 
twijfel is of uw kind het niveau wel aankan. Het kan gebeuren dat er op de 
middelbare school van uw keuze geen plaats meer is op het nieuwe niveau. Dan 
mag uw kind wel worden geweigerd en zult u op zoek moeten gaan naar een 
andere school. 
 
Rol leerkracht en intern begeleider 
Mocht u na het lezen van dit document en na de voorlichtingsavond in november 
nog vragen hebben (zie tijdpad hieronder), kunt u uiteraard terecht bij de 
groepsleerkracht of bij de intern begeleider. 
 
Tijdpad schooladvies  

groep 1 t/m 8 
jaarlijks De ontwikkeling van uw kind (leeropbrengsten en sociaal-

emotioneel) worden besproken tijdens oudergesprekken, naar 
aanleiding van vragen van uw kant of naar aanleiding van het 
rapport. 

groep 7 Tijdens het tweede rapportgesprek wordt het voorlopige advies 
besproken met ouders en leerling. 
 

 

groep 8 
sep ‘22 Ouder-vertelgesprekken. 

sep ‘22 Ouders van leerlingen die mogelijk in aanmerking komen voor LWOO 
worden uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht en de intern 
begeleider. 

aug-nov ‘22 Bij enkele kinderen kan met het afnemen van de Eindtoets geen 
bevestiging worden verkregen van ons schooladvies. Bij deze 
kinderen wordt een intelligentietoets en/of een sociaal-emotioneel 
onderzoek afgenomen. 

Uiterlijk  
1 nov ‘22 

Scholen voor vo hebben per niveau de toelatingscriteria, 
voorrangsregels en het aantal plaatsen op de schoolwebsite 
gepubliceerd. 

nov ‘22 Voorlichtingsavond rondom vo, in samenwerking met het vo. 

nov ‘22 B-toetsen van Cito worden afgenomen. 



   
 

   
 

nov/dec ‘22 Groep 8 legt een oriënterend bezoek af op verschillende vo-scholen. 

7 nov ‘22 – 
10 jan ‘23 

Oriëntatiedagen en open dagen praktijkonderwijs. 
 

dec ‘22 Het OKR wordt door school voorbereid. 

Uiterlijk  
23 dec ‘22 

Ouders en leerlingen krijgen vóór de kerstvakantie het 
oriëntatieformulier mee. Inclusief het voorlopig basisschooladvies 
(BSA) en een lijst van vo-scholen die passen bij het BSA. 

9 jan- 
10 feb ‘23 

Oriëntatiedagen en open dagen vo. 
 

jan ‘23 Ouders worden uitgenodigd om een account aan te maken in het 
aanmeldsysteem Onderwijs Transparant (OT). Hiermee kunt u uw kind 
op het vo aanmelden en ontvangt u berichten over de aanmelding en 
toelating van uw kind. 

Eind jan ‘22 Vorming van het eindadvies.  

Uiterlijk 9 
feb ‘23 

Het OKR wordt door ouders gelezen en ondertekend. 

Uiterlijk 10 
feb ‘23 

Regionaal aanmeldformulier met voorkeurslijst gaan mee naar huis. 
 

11-24 feb ‘23 Eerste aanmeldronde vo. Het is toegestaan om uw kind bij meerdere 
scholen aan te melden: Bij de eerste voorkeursschool van aanmelding 
levert u de voorkeurslijst in met namen van scholen in volgorde 
van keuze bij uitloting. 

5 april ‘23 Centrale loting: Vanaf 15:00 uur zijn de toelatings-besluiten 
zichtbaar in OT. 

6 apr ’23, 
va. 17:00 u 

Het overzicht met de nog beschikbare plaatsen komt op 
Scholenwijzer.denhaag.nl te staan. 

11 apr ‘23 Aanmeldformulier tweede plaatsingsronde vo gaat mee naar huis met 
de leerlingen die nog niet geplaatst zijn. 

apr-mei ‘23 Afname Cito Eindtoets. 

20 apr ’23, 
va. 17:00 u 

Bericht met toelatingsbesluit vo-school tweede ronde. 
 

va. 8 mei ‘23 Leerlingen die nog niet zijn geplaatst krijgen opnieuw een 
aanmeldformulier mee naar huis. 

21 jun ‘23 De leerkracht van groep 8 doet een warme overdracht met de  
vo-school om de ondersteuningsbehoeftes van al onze leerlingen te 
communiceren. 

5-7 juli ‘23 Kennismakingsdagen vo. 

  


