Organisatie overstap po-vo
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
Montessorischool Nieuw Vreugd en Rust tot stand komt.
Wat zijn de regels voor het schooladvies?
Vanuit BOVO Haaglanden wordt elk jaar bepaald wanneer het definitieve advies uiterlijk dient te zijn
vastgesteld. De exacte datum zal aan het begin van het nieuwe schooljaar via de communicatiekanalen door
school worden gecommuniceerd. Het schooladvies is bindend voor toelating tot het voortgezet onderwijs.
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. Alle leerlingen
maken in groep 8 een verplichte eindtoets: de IEP-eindtoets.
Totstandkoming (voorlopig) 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 de ontwikkeling van uw kind. Als Montessorischool verzamelen wij
naast harde toetsgegevens (Cito leerlingvolgsysteem groep 3 t/m 8, Iep-advieswijzer groep 7, Snappet) ook
veel andere informatie over onze leerlingen, zoals didactische observaties, pedagogische observaties en
creatieve verwerkingen. Ons (voorlopig) schooladvies is dus gebaseerd op het totaalbeeld dat wij van uw kind
hebben. Eind groep 7 krijgen de kinderen een voorlopig schooladvies dat in overleg tussen leerkracht, intern
begeleider en directie is vastgesteld. De definitieve adviezen van de 8e jaars worden in januari met het
gehele bovenbouwteam, beide intern begeleiders en de directie vastgesteld.
Eindtoets en schooladvies
Doet uw kind het beduidend beter op de eindtoets dan verwacht, dan zullen wij het advies heroverwegen.
Onze school kan besluiten het advies naar boven bij te stellen. Maar let op: dit hoeft niet! We kunnen ook
besluiten het oude advies te handhaven. We zullen u altijd betrekken bij onze overwegingen.
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. Indien uw kind de
eindtoets minder goed maakt dan verwacht, dan blijft het eerder gegeven schooladvies gewoon gelden.
Bijstelling naar beneden is dus niet aan de orde.
Ondersteuning bij de oriëntatie op het vo
Na het voorlopig advies in groep 7 kunnen ouders zich samen met hun kind oriënteren op geschikte scholen
in de regio. Dit kan bijvoorbeeld via de website van de vo-scholen of door het bezoeken van een open dag. U
ontvangt in december een scholenlijst, met alle vo-scholen in de BOVO regio Haaglanden (Den Haag, Rijswijk,
Leidschendam-Voorburg) die bij het behaalde preadvies van uw kind passen. Na het definitieve
adviesgesprek in januari maken ouders met hun een kind een voorkeurslijst. Deze lijst wordt bij de eerste
school van aanmelding ingeleverd.
Onderwijskundig rapport
De ontwikkeling van uw kind en de behaalde resultaten worden vastgelegd in een onderwijskundig rapport
(OKR). Hierin staan bijvoorbeeld toetsresultaten, ondersteuningsbehoeften, informatie over geboden
ondersteuning en een korte onderbouwing van het advies. Daarnaast kunnen relevante bijlagen als
dyslexieverklaringen, ontwikkelingsperspectieven (OPP's) of door ouders aangeleverde onderzoeken worden
toegevoegd aan het dossier. Deze bijlagen worden alleen aan het dossier worden toegevoegd als u daar als
ouder toestemming voor geeft. Het 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. Alle ouders kunnen tijdens het adviesgesprek 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 hoeft de school dit niet te
wijzigen, maar kunt u altijd uw eigen visie aan het onderwijskundig rapport toevoegen. De basisschool kan
optioneel aangeven dat er een 'warme overdracht' gewenst is, waarna de vo-school na toelating contact
zoekt met de intern begeleider voor een aanvullend gesprek over de ondersteuningsbehoeften van een kind.

Tijdpad schooladvies groep 1 t/m 8:
Groep 1 t/m 6
De ontwikkeling (leeropbrengsten en sociaal-emotioneel) van uw kind wordt besproken tijdens ouderkindgesprekken naar aanleiding van vragen van uw kant of naar aanleiding van informatie uit het verslag.
Groep 7:
Ter aanvulling op de informatie in het leerlingvolgsysteem wordt in april de IEP-advieswijzer afgenomen en in
juni ontvangt u een voorlopig schooladvies.
Groep 8:
september t/m januari :
De mogelijkheid tot bezoeken van een aantal voorgezet onderwijs scholen onder schooltijd. Kinderen kunnen
de overige scholen zelf met hun ouders (online) bezichtigen.
oktober t/m november:
De afname intelligentietesten en sociaal-emotionele toetsen voor kinderen waarbij een advies
leerwegondersteuning (lwoo) of praktijkonderwijs (pro) wordt overwogen.
december:
Voor kinderen met een zorgdossier is er de ruimte om een voorgesprek op de aanmelding te organiseren. Dit
gebeurt in afstemming tussen ouders, intern begeleider en eventuele andere betrokkenen.
januari:
De afname van de middentoetsen uit het Cito-leerlingvolgsysteem
januari:
De school organiseert schooladviesgesprekken om met de ouders te spreken over het definitieve
schooladvies. Hierbij wordt het OKR besproken met daarin onder andere: didactische- en pedagogische
observaties van de leerkracht, scores LVS en de capaciteiten van de leerling.
Februari/maart: aanmelding voortgezet onderwijs. Het is toegestaan aanbevolen 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.
april: afname IEP-eindtoetsen. Bij een score hoger dan het schooladvies is er de ruimte tot heroverweging.
Relevante websites:
Informatie over de procedures: www.bovohaaglanden.nl
Informatie over vo-scholen: scholenwijzer.denhaag.nl
*wijzigingen in bovenstaande procedure via Parro met ouders gedeeld.

