Welk schooladvies past bij welke
VO-school en welke leerweg?

Wanneer het toetsadvies gelijk of lager is dan
het schooladvies, dan blijft het eerder gegeven

Het gegeven schooladvies geeft al een
richting aan. De meeste kinderen van onze
school kiezen voor een VO-school in
Barneveld, maar daarbuiten is natuurlijk
ook mogelijk.

schooladvies van de basisschool staan.

Beide VO-scholen in Barneveld, De Meerwaarde
en het Johannes Fontanus College, bezoeken we
in groep 8 met de kinderen. We raden u aan
om vanaf groep 7 open dagen te bezoeken en
de websites te bekijken, zodat u voldoende
informatie heeft.
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De bovenbouw...

Hoe verloopt het contact met de VO-school?

Waarom nemen we nog de IEP-eindtoets
af als het definitieve schooladvies al is
gegeven?
Het gegeven schooladvies van de basisschool
is leidend. De (verplichte) IEP-eindtoets wordt
in april afgenomen in groep 8 en een toetsadvies volgt in mei. Bij een positieve afwijking
van het toetsadvies ten opzichte van het
schooladvies van de basisschool moet er
worden heroverwogen.

Tijdens het adviesgesprek in groep 8 krijgt u een
aanmeldingsformulier mee en deze levert u weer
volledig in bij de leerkracht. De leerkracht zorgt
dat het aanmeldingsformulier op de goede VOschool terecht komt. Ook kunt u tijdens dit gesprek het overdrachtsdossier van uw kind inzien.
Hierin staat alles wat wij aan informatie uitwisselen met de VO-school. De VO-school zal daarna
de aanmelding bevestigen en later meer informatie sturen over bijvoorbeeld een kennismaking. Zij
nemen dus vanaf dat punt de communicatie over.
Uw kind is klaar voor een volgende stap in zijn
of haar leven!

De heroverweging kan leiden tot een wijziging
van het schooladvies. De basisschool kan er
natuurlijk ook voor kiezen om bij het oorspronkelijke schooladvies te blijven. Bij een wijziging
van het schooladvies wordt er contact met u
opgenomen.

en de overstap
van onze school
naar het VO!
Heeft u vragen? Neem dan natuurlijk gewoon
even contact op met de leerkracht of neem een
kijkje op de volgende websites:
www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl
www.bureau-ice.nl/basisonderwijs/voor-ouders

KINDCENTRUM
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De bovenbouw…
en de overstap van onze school naar het VO!

Hoe ziet het tijdpad eruit in groep 6 en 7?

Hoe gaat het verder in groep 8?
september

september

Hoe ziet het proces eruit vanaf groep 6?
Door middel van deze folder willen we u
uitleg geven over het proces als het gaat
om de overstap van onze school naar
het voortgezet onderwijs.

Wie hebben er een rol in deze
belangrijke overstap?
De beslissing voor een goede plaatsing in het
voortgezet onderwijs (VO) maken we samen.
Uw kind heeft een bepaald aantal jaren op onze
school onderwijs gevolgd. Na deze jaren kennen
we uw kind goed. U kent uw kind natuurlijk het
beste en daarom hechten we ook veel waarde
aan uw mening. Verder merken we dat de kinderen vanaf groep 6 vaak zelf ook gaan nadenken
over een schoolkeuze.

In de bovenbouw mag vanaf groep 6 uw zoon of
dochter aanwezig zijn bij het startgesprek en bij
het rapport- of adviesgesprek in februari. Door
samen in gesprek te gaan kunnen we bespreken
waar de uitdagingen liggen voor het schooljaar
en aan welke specifieke doelen gewerkt gaat
worden.
Tijdens het rapportgesprek in groep 6 zal er
voor de vakken rekenen en begrijpend lezen
een vertaling worden gemaakt van het huidige
niveau naar een VO-niveau.
In groep 7 wordt er een voorlopig schooladvies
gegeven tijdens het rapportgesprek en tijdens
het adviesgesprek van groep 8 zal er een definitief advies worden gegeven.

november

november

Er kunnen facultatieve gesprekken plaatsvinden op initiatief
van u of de leerkracht.

Er kunnen facultatieve gesprekken plaatsvinden op initiatief
van u of de leerkracht.

januari

januari

De Cito-toetsen worden afgenomen.

De Cito-toetsen worden afgenomen.

februari

februari

U heeft samen met uw kind een rapportgesprek met de
leerkracht. In groep 7 wordt er een voorlopig schooladvies
gecommuniceerd.

U heeft samen met uw kind een adviesgesprek met de
leerkracht.

april

mei

Afname van de IEP-eindtoets.

Er kunnen facultatieve gesprekken plaatsvinden op initiatief
van u of de leerkracht.

mei

juni

Uitslag en toetsadvies IEP-eindtoets wordt meegegeven.

De Cito-toetsen worden afgenomen.

naar het Voortgezet Onderwijs
naar groep 8
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Als school kijken wij naar het totale kind om te
komen tot een goed schooladvies. We kijken
naar kindkenmerken zoals inzet, motivatie en
(huis)werkhouding. Ook wordt er gekeken naar
de resultaten op school en naar onafhankelijke
toetsen (Cito/IEP). We beginnen daarmee in
groep 6. Dit totale beeld zal leiden tot een
definitief schooladvies in groep 8 van de
basisschool.

U heeft samen met uw kind een startgesprek met de
leerkracht.

U heeft samen met uw kind een startgesprek met de
leerkracht.

