Zo doen wij dat!
Advies voortgezet onderwijs (VO)
Voor bijna alle leerlingen en ouders is het een grote stap: naar het voortgezet onderwijs. De laatste jaren is
veel aandacht geweest voor het advies vanuit de basisschool en de rol van de verplichte landelijke eindtoets
bij dit advies. Op deze kaart maken we u duidelijk hoe wij op de Bonnerschool tot een zo goed mogelijk
schooladvies komen.
Bij de advisering voor het Voortgezet Onderwijs (VO) kijken wij naar drie aspecten:
 De resultaten op de CITO leerlingvolgtoetsen vanaf groep 6
 De resultaten door de jaren heen op de reguliere toetsen in de klas
 Het algemene beeld van de leerling door de jaren heen op het gebied van werkhouding, gedrag en moti-

vatie
Het advies van de basisschool is leidend en bindend. Dit betekent dat dit advies van de basisschool zwaarder
weegt dan de uitslag van de CITO-eindtoets. Het definitieve advies komt op professionele wijze tot stand in
overleg tussen de leerkracht(en) van groep 8 en de Intern begeleider van de Bonnerschool. Uitgangspunt is
altijd dat we zoeken naar de beste plek voor de leerling. Op de Bonnerschool onderbouwen we het advies
onder andere met de Plaatsingswijzer VO: een instrument om inzichtelijk te maken hoe de vorderingen van de
leerling in de laatste jaren zijn geweest.

Tijdspad advisering VO
We volgen bij de meeste leerlingen onderstaande tijdlijn. Het is mogelijk dat we bij uw zoon/dochter
afwijken van deze stappen. In dat geval nemen we altijd contact met u op.
Februari – Groep 7
De plaatsingswijzer komt voor het eerst op tafel. De leerkracht geeft een eerste ‘schot voor de boeg’
en bespreekt met u op welke ‘lijn’ uw zoon/dochter zich op de verschillende vakgebieden begeeft.
Zo heeft u al in een vroeg stadium een idee welke richtingen in het VO mogelijk haalbaar zijn.
Juni/juli – Groep 7
De leerkracht bespreekt de vorderingen van groep 7 en past zo nodig de verwachtingen ten aanzien
van het VO aan, de plaatsingswijzer komt opnieuw op tafel.
Leerling, ouders en leerkracht maken samen een plan van
aanpak voor groep 8: wat is voor uw zoon/dochter belangrijk
om in het laatste jaar aan te werken? Welke vaardigheden
verdienen nog aandacht?

September – Groep 8
Tijdens het startgesprek maakt u kennis met de leerkracht van groep 8. Het plan van aanpak wordt
doorgesproken en er wordt een concrete planning gemaakt voor het schooljaar. De leerkracht neemt
met u de procedure voor het aanmelden van een VO-school door. Ook zal de leerkracht aan de hand
van de plaatsingswijzer opnieuw de mogelijke uitstroomrichtingen voor uw zoon/dochter met u
bespreken.
Februari – Groep 8
Na de laatste ronde toetsen krijgt u het officiële advies van de basisschool mee. De leerkracht licht dit
advies toe in een laatste “adviesgesprek”. Dit advies heeft u nodig voor de definitieve aanmelding van
uw zoon/dochter op een VO-school. De meeste scholen hanteren een sluitingsdatum van 1 maart.
April – Groep 8

De centrale eindtoets wordt afgenomen. Deze toets speelt nauwelijks een rol in de adviesprocedure,
u heeft uw zoon/dochter immers al aangemeld voor een school VO-school. Wij passen bij een lagere
score dan verwacht het advies nooit aan, bij een hogere score dan verwacht zijn we verplicht om
(indien gewenst) het advies te heroverwegen.

Wij garanderen u dat het advies op een professionele manier tot stand komt en zullen het advies
onderbouwen met de Plaatsingswijzer, een onderwijskundig rapport (OKR) en een schriftelijke toelichting. Het
is goed om te noemen dat wij als school het advies alleen hoeven aan te passen als aangetoond wordt dat
het advies onzorgvuldig tot stand is gekomen. Bent u het desondanks niet eens met het gegeven advies of de
gevolgde procedure? Neem dan contact op met de groepsleerkracht of de directeur van de Bonnerschool.

