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Middels deze informatiebrief willen wij u informeren betreffende de tijdlijn en totstandkoming van 

de adviezen richting het voortgezet onderwijs (VO) op De Marke.   

Tijdlijn rondom advisering 
Hieronder staat de tijdlijn weergeven rondom de advisering. Onder de tijdlijn staat per onderdeel 

een uitleg gegeven.  

Groep 3 t/m 5 > Groep 6 > 

1. Cito midden 
    Cito eind 
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2. Informatiebrief rondom advisering 
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1. Cito toetsen 

Bij alle leerlingen wordt vanaf groep 3 gedurende het schooljaar de Cito midden en Cito eindtoets 

afgenomen. Dit zijn methode onafhankelijke toetsen. De gegevens worden gebruikt om de 

ontwikkeling van een leerling te volgen. Signalen in de ontwikkeling worden meegenomen in 

analyses, in het aanbod in de groep en de groepsplannen. De Cito gegevens worden gedeeld met u 

tijdens rapportgesprekken.  

 

2. Informatiebrief rondom advisering 

Eind groep 6 ontvangt u de ‘informatiebrief rondom advisering’.  
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3. Kennismakingsgesprekken 

In de eerste weken van het schooljaar worden de kennismakingsgesprekken gehouden. In dit gesprek 

maakt u als ouders, met uw kind, kennis met de nieuwe leerkracht(en) en wordt besproken waar 

eventuele aandachtspunten liggen voor komend schooljaar.  

 

4. Voorlichtingsavond VO 

In november van het schooljaar in groep 7 vindt de voorlichtingsavond van het VO plaats voor u als 

ouder. Tijdens dit moment zal een docent van een VO school een presentatie geven over het VO, de 

leerwegen, de verschillen tussen scholen e.d. U ontvangt hier tijdig een uitnodiging voor.  

 

5. Voortgangsgesprek  

In de maand november zal het eerste gesprek zijn rondom de voortgang van uw kind. Er zal dan stil 

worden gestaan bij zowel harde als zachte indicatoren. Tijdens het voortgangsgesprek wordt er nog 

geen uitspraak gedaan over het advies.  

 

6. Oriënteren op VO scholen  

Elk jaar vanaf november t/m februari zijn er informatieavonden, open dagen of meedraaidagen op 

het VO. U kunt hier als ouders naar toe met of zonder uw kind. U kunt zich als ouders vanaf groep 7 

breed gaan oriënteren op een eventuele geschikte VO school. Omdat er op dat moment nog geen 

(voorlopig) advies gegeven is, raden we u aan op verschillende scholen te gaan kijken, die 

verschillende leerwegen aanbieden. Na het voorlopige advies eind groep 7 kunt u zich als ouder 

vanaf groep 8 verder oriënteren op een geschikte VO school. De leerkracht kan dienen als vraagbaak, 

maar de verantwoordelijkheid voor de keuze van een VO school ligt bij de ouders. 

 

7. Rapportgesprek  

In februari en juni vinden de reguliere oudergesprekken plaats. In groep 7 zal tijdens het 

oudergesprek in februari nog geen uitspraak gedaan worden over een advies. Het rapportgesprek 

van juni in groep 7 wordt vervangen door het voorlopige adviesgesprek. In groep 8 wordt het 

rapportgesprek van februari vervangen door het definitieve adviesgesprek. Er vindt in juni in groep 8 

geen rapportgesprek meer plaats.   

 

8. Voorlopig adviesgesprek  

Eind groep 7 wordt, tijdens de reguliere ouderavond, het voorlopige adviesgesprek gehouden. In dit 

gesprek geven de leerkrachten het voorlopige advies aan u als ouders en uw kind. Dit advies wordt 

opgesteld aan de hand van harde en zachte indicatoren. De totstandkoming van de voorlopige 

adviezen gebeurt in samenspraak met de leerkrachten van groep 7, de intern begeleider en de 

teamleider van de bovenbouw. Bij dit gesprek dient uw kind aanwezig te zijn.  

 

9. Drempeltoets 

In november van groep 8 wordt bij de leerlingen die daarvoor in aanmerking komen de Drempeltoets 

afgenomen. Door de leerkracht, samen met de intern begeleider, wordt gekeken wie er in 

aanmerking komen voor de afname van de Drempeltoets. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan 

nieuwe leerlingen of leerlingen met dyslexie. U wordt als ouders hiervan op de hoogte gesteld indien 

het uw kind betreft.  

 

10. Definitief adviesgesprek  

In januari wordt het definitieve schooladvies bepaald. Dit advies wordt opgesteld aan de hand van 

harde en zachte indicatoren. Dit gebeurt in een gezamenlijk overleg met de leerkrachten die de 
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leerlingen in groep 7 gehad hebben, alle groep 8 leerkrachten, de intern begeleider en de teamleider 

van de bovenbouw. Het definitieve advies wordt besproken met u als ouders in februari. Bij dit 

gesprek dient uw kind ook aanwezig te zijn. Tijdens dit gesprek wordt tevens het onderwijskundig 

rapport (OKR) besproken en dient ondertekent te worden door u als ouder. Dit OKR wordt gebruikt 

voor de overdracht naar de VO scholen. Wanneer u een andere zienswijze heeft dan de school op het 

gegeven advies, kunt u dit aangegeven op het OKR. Het schooladvies is leidend voor VO scholen.  

 

11. Aanmelden VO 

Voor een vaste datum in maart moeten alle leerlingen aangemeld zijn op een VO school. U dient 

daarvoor een inschrijfformulier van de VO school naar keuze in te vullen en die in te leveren bij de 

leerkracht van groep 8. Het aanmelden op de VO school verloopt via de basisschool. Om de 

aanmelding te kunnen doen, zal school het inschrijfformulier en het OKR delen met de VO school. Er 

zijn een aantal VO scholen die een loting hanteren bij veel aanmeldingen. Dit staat bij de VO scholen 

op de website aangegeven. Indien dit het geval is voor de schoolkeuze van uw kind, is het verstandig 

om een tweede keus achter de hand te hebben. Mocht uw kind dan niet geplaatst worden op de 

school van keuze, kan het op dat moment worden aangemeld bij de tweede keus. Er mag niet tegelijk 

worden aangemeld bij twee scholen, dus pas na bericht van de eerste keus kan eventueel worden 

aangemeld bij de tweede keus.  

 

12. Overdracht VO scholen 

De leerkrachten hebben een digitale overdracht (OSO) en een warme overdracht met de VO scholen. 

Via de digitale overdracht worden de volgende gegevens gedeeld: algemene gegevens, gegevens 

school, gegevens ouders/verzorgers, gegevens schoolloopbaan, resultaat eindtoets, toetsresultaten 

en een eventuele dyslexie- of dyscalculieverklaring. Handelingsplannen en notities zenden we niet 

mee. Dit geldt ook voor onderzoeksverslagen. U dient dit zelf te delen met de VO school. In de 

warme overdracht ontmoeten de leerkrachten de docenten van de VO scholen, waarin de digitale 

overdracht wordt toegelicht. Gesproken wordt over het totaal beeld van de leerling (resultaten, 

werkhouding, interesses, onderwijsbehoeften, enz.).  

 

13. Centrale Eindtoets 

In april wordt de landelijke Centrale Eindtoets afgenomen (CET). De CET kan worden afgenomen als 

papieren versie of digitale versie. Op dit moment gebruiken wij op school de papieren versie. Jaarlijks 

wordt bekeken of dit blijft passen bij de visie van de school. Wij nemen altijd de verplichte 

onderdelen Taal en Rekenen af. Daarnaast wordt jaarlijks bekeken of we ook de Wereldoriëntatie 

taken afnemen. De afname van de verplichte onderdelen is verdeeld over 2 dagen. De leerlingen 

krijgen daarbij de tijd die zij nodig hebben. De afname van Wereldoriëntatie zal eventueel 

plaatsvinden op een derde dag. Het leerlingrapport van de CET volgt binnen een aantal weken. Het 

leerlingrapport gaat in een gesloten envelop met de kinderen mee naar huis. Er wordt uitdrukkelijk 

aan de kinderen meegedeeld dat zij de brief in bijzijn van ouders openmaken. In het leerlingrapport 

staan een standaardscore en een toetsadvies brugklastype. De standaardscore is de totaalscore van 

de CET. Het toetsadvies wordt gegeven aan de hand van de standaardscore, met een advies voor de 

meest passende brugklastype. 

 

14. Mogelijke heroverweging 

Mocht het toetsadvies van de CET hoger zijn dan het definitieve advies van school, dan kan het 

definitieve advies heroverwogen worden. De leerkrachten zullen dan in samenspraak met de intern 

begeleider en de teamleider, het advies heroverwegen en in samenspraak met u als ouders besluiten 
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om het advies dan wel of niet daadwerkelijk aan te passen. Mocht het toetsadvies van de CET lager 

uitvallen, dan wordt het definitieve advies van school niet aangepast.  

 

15. Plaatsing VO 

Begin juni in groep 8 ontvangt u een bevestiging van plaatsing van de VO school waar uw kind is 

aangemeld. Mochten er problemen zijn rondom de plaatsing dan wordt dit door de VO school in een 

veel eerder stadium al gecommuniceerd naar u.  

 

16. Kennismakingsdag VO 

In juli gaan hebben de leerlingen van groep 8 allemaal een kennismakingsdag op de VO school waar 

ze zijn geplaatst. Ze zullen deze dag zowel hun klas als hun mentor ontmoeten. Op De Marke vindt op 

die dag de ‘Doordraaishow’ plaats, de groepen gaan dan wennen bij hun nieuwe juf of meester.  

Onderbouwing van het advies 
Het voorlopige en definitieve advies worden gegeven door een team van betrokkenen van de 

basisschool, bestaande uit de verschillende leerkrachten groep 7 en groep 8, de intern begeleider en 

de teamleider. Het advies komt tot stand door te kijken naar harde en zachte indicatoren. In de 

totstandkoming van het advies zal het algehele functioneren van de leerling de basis vormen voor 

overwegingen en denkrichtingen.  

Harde indicatoren  

- Toetsresultaten methode toetsen (alleen van betreffende leerjaar) 

- Toetsresultaten Cito toetsen  

- Eventuele uitslag Drempeltoets 

Toetsen 

Bij de totstandkoming van het advies wordt er onder andere gekeken naar de ontwikkeling van een 

leerling aan de hand van de gegevens uit Cito, methodetoetsen en eventueel de Drempeltoets. 

Belangrijke voorspellende waarde zijn de resultaten op het gebied van begrijpend lezen en 

rekenen/wiskunde.  

Zachte indicatoren  

- Taakgerichtheid 

- Zelfstandigheid 

- Leerhouding 

- Huiswerkhouding 

- Persoonlijkheidskenmerken 

- Doorzettingsvermogen 

- Interesses 

- Talenten 

- Ondersteuningsbehoefte van de leerling 

- Omgevingsfactoren  

- Persoonlijke omstandigheden 
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Informatie cito grafieken en leerwegen  
Kijkend naar de harde indicatoren, zijn de uitslagen van Cito één van de onderdelen die wij 

meenemen in de totstandkoming van het advies. In de uitleg hieronder nemen we u mee in hoe u de 

gegevens uit deze Cito uitslagen kunt interpreteren. Belangrijk om in uw achterhoofd te houden is 

dat deze gegevens slechts een onderdeel zijn van het totale beeld waar naar gekeken wordt.  

De leerwegen op het VO zijn: praktijkonderwijs (pro), basis beroepsgerichte leerweg (bbl), 

kaderberoepsgerichte leerweg (kbl), theoretische leerweg (tl of mavo), hoger algemeen voortgezet 

onderwijs (havo) en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo).  

Op De Marke worden de normen I t/m V gehanteerd bij de resultaten van Cito. De resultaten 

kunnen, ten opzichte van het landelijk gemiddelde, als volgt worden geïnterpreteerd.   

• I score: 20% hoogst scorende leerlingen, leerweg vwo 

• II score: 20% boven het landelijk gemiddelde, leerweg havo 

• III score: 20% landelijk gemiddelde, leerweg tl/mavo 

• IV score: 20% onder het landelijk gemiddelde, leerweg kbl  

• V score: 20% laagst scorende leerlingen, leerweg bbl/pro 

Uiteraard kijken we daarbij naar de Cito resultaten van groep 7 of 8, maar ook de resultaten van  

eerdere leerjaren worden meegenomen.  

score passend bij vwo 

score passend bij havo 

score passend bij tl 

score passend bij kbl 

score passend bij bbl/pro 


