Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 8
Betreft: Stappenplan overgang Basisonderwijs (BO)/Voortgezet Onderwijs (VO) in coronatijd.
De Thema-avond Voortgezet Onderwijs die normaal gesproken in september wordt georganiseerd,
kan i.v.m. corona helaas niet plaatvinden. Daarom hanteren we de volgende aanpak.
Ouders/verzorgers worden uitgenodigd voor het STARTgesprek. Tijdens dit gesprek worden de
uitslagen van de Cito toetsen en het plan van aanpak besproken. Het gesprek duurt 15 minuten, zodat
u de gelegenheid heeft nog enkele vragen te stellen n.a.v. onderstaande informatie of eventuele
andere vragen over groep 8.
Groep 8: 2021 – 2022 Het leerlingvolgsysteem wordt besproken met de Intern begeleider (Judith
Wijbenga). Tijdens deze groepsbespreking wordt bekeken op welk uitstroomniveau naar het
Voortgezet Onderwijs uw dochter/zoon op dat moment staat. Dit willen we graag met u bespreken
tijdens het START-gesprek. Het is daarom belangrijk dat u via Social Schools intekent. Tijdens het
STARTgesprek wordt aangegeven welke interventies er worden ondernomen ten aanzien van de
begeleiding van uw dochter/zoon. Dit kan zijn op het gebied van herhaling als wel verrijking of op
sociaal emotioneel gebied en werkhouding. Er wordt afgesproken welke onderdelen extra instructie
dan wel oefening nodig hebben, in groepsverband, individueel, thuis of op school.
LWOO: 2021 – 2022 Leerlingen die in aanmerking komen voor het Leer Weg Ondersteunend
Onderwijs moeten voor 1 december 2021 worden aangemeld. LWOO is geen niveau, maar een vorm
van onderwijs (kleinere groepen en meer begeleiding) en kan gekoppeld worden aan de Basis
Beroepsgerichte leerweg (BB) en de Kader Beroepsgerichte leerweg (KB).
De aanpak is als volgt:
1. Oudergesprek op uitnodiging van de leerkracht(en).
2. Bezoeken van voorlichtingsavonden door ouders en leerling.
3. Invullen van een Onderwijskundig rapport door de leerkracht(en).
4. Invullen van het zorgrapport door de leerkracht(en) en door de ouders.
5. Het afleveren van het rapport op de school van Voortgezet Onderwijs door de leerkracht(en).
6. De leerling gaat twee dagdelen naar een school van VO voor het maken van een toets (soms
wordt de toets op onze eigen school afgenomen).
7. De uitslag van het onderzoek wordt door de school van aanmelding met de ouders besproken.
8. De basisschool wordt telefonisch dan wel via de mail op de hoogte gebracht.
Mocht een leerling niet voor het LWOO in aanmerking komen, dan zou er een aanmelding kunnen
komen voor het Praktijkonderwijs (PRO). Een andere mogelijkheid is het plaatsen van de leerling in
de reguliere BB- of KB-klas.
Schooladviesgesprek n.a.v. CITO LVS M8: De Cito toetsen Midden 8 (M8) worden afgenomen in
februari 2022. Na correctie, invoeren in het leerlingvolgsysteem en een bespreking met de intern
begeleider, wordt u wederom uitgenodigd om de resultaten samen met uw kind en de leerkracht(en)
te bespreken. Dit schooladviesgesprek duurt 30 minuten. Tijdens dit gesprek wordt door de ouders
en leerling een VO-school gekozen en door de leerkrachten een advies gegeven over het te volgen
niveau. Er wordt gekeken naar leerresultaten, taakgerichtheid, werkhouding, zelfstandigheid en
sociaal emotionele ontwikkeling. De door de leerkrachten ingevulde onderwijskundige rapport wordt
met u besproken en samen met het leerlingvolgsysteem naar de VO-school gestuurd. U meldt uw
dochter/zoon zelf (digitaal) bij de school van uw keuze aan. Het is de bedoeling dat u uw
dochter/zoon op één school aanmeldt. Uw dochter/zoon moet voor 15 maart 2022 worden
aangemeld.
Voorlichtingsmateriaal: 2021 – 2022 Ouders en leerlingen kunnen informatie inwinnen over de
scholen van voortgezet onderwijs via de websites en/of door het bezoeken van open dagen. Een
enkele keer wordt er informatie van de VO-scholen doorgestuurd naar onze school. Dit wordt echter
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steeds minder vaak gedaan. U bent zelf verantwoordelijk voor het inwinnen van informatie over de
scholen van Voortgezet Onderwijs.
Welke school van Voortgezet Onderwijs?
Het is aan u zelf om te bepalen bij welke scholen van Voortgezet Onderwijs u de open dagen bezoekt.
Graag geven we u een handreiking om te weten aan welk niveau u moet denken voor uw
dochter/zoon.
De scholen van Voortgezet Onderwijs hanteren de zogenaamde Plaatsingswijzer. Daarin wordt
weergegeven welk Cito niveau van een leerling wordt verwacht bij elke richting.
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Dit is echter een indicatie, omdat we naast de Cito scores ook de leerresultaten, sociaal emotionele
ontwikkeling, werkhouding, taakgerichtheid en zelfstandigheid meewegen bij het schooladvies.
Uw kind is namelijk meer dan een Cito score.
In het tweede rapport van het schooljaar 2020-2021 bent u geïnformeerd over de laatste Cito
resultaten van uw dochter/zoon.
De IEP Eindtoets 2022
De IEP Eindtoets zal dit jaar op woensdag 20 en donderdag 21 april 2022 worden afgenomen. De
toets wordt landelijk op dezelfde dagen gemaakt. Er zijn verschillende manieren om de toets af te
nemen. Deze mogelijkheden worden indien van toepassing met de leerlingen en hun ouders
besproken. (Een leerling met gediagnostiseerde dyslexie kan de tekst vergroot krijgen)
De uitslag komt op diverse data op de basisscholen binnen. Uw dochter/zoon krijgt de uitslag in een
gesloten envelop mee naar huis en wordt verzocht deze samen met één van de ouders te openen.
Mocht de uitslag hoger uitvallen dan het gegeven schooladvies, dan heroverweegt de school het
schooladvies. Dat wil niet zeggen dat het advies altijd wordt gewijzigd. Ouders worden telefonisch of
d.m.v. een gesprek op de hoogte gebracht van de heroverweging.
Doe-dagen 2021 -2022
Uw dochter/zoon mag onder schooltijd maximaal 2 meeloop- en/of doedagen van een school van
Voortgezet Onderwijs bijwonen. U bent zelf verantwoordelijk voor de aanmelding en het vervoer.
Het is wel belangrijk dat u de leerkracht(en) via de mail of de schoolagenda van uw dochter/zoon op
de hoogte brengt over de deelname aan deze doedagen.
Kennismaken met de nieuwe school 2022
Aan het einde van schooljaar wordt uw dochter/zoon uitgenodigd door de school van Voortgezet
Onderwijs voor een kennismaking.
Heeft u vragen over deze procedure, dan kunt u deze stellen tijdens het STARTgesprek.
Vriendelijke groet, Sinette Fehrman en Anne ten Brink
P.S. Niets is zeker in Corona tijd. Mochten er wijzigingen komen vanuit het BO/VO, dan stellen we
u daarvan z.s.m. op de hoogte.
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