Informatiebrief verwijzing voortgezet onderwijs

Informatiebrief schoolkeuze Voortgezet Onderwijs

Beste ouder,
In groep 8 breekt het moment aan dat er een keuze gemaakt moet
worden voor het vervolgonderwijs. Acht jaar (meestal) heeft een
leerling het onderwijs op de basisschool gevolgd en is zijn persoonlijke
ontwikkeling zodanig gegroeid en heeft hij voldoende basisvaardigheden verworven dat hij
‘de brug over’ kan naar het voortgezet onderwijs, naar de ‘brug-klas’.
In deze nieuwsbrief informeren wij u hoe dat gaat.
- Wat is er nodig om die ‘brug over’ te gaan?
- En wat is er ‘over de brug’ te vinden?
- Wat is er te kiezen?
- Hoe komt een leerling in een bepaalde brugklas ?
- Wat is de route die gelopen moet worden vanaf groep 8 naar de brugklas?
Deze informatie is vooral geschreven voor ouders en verzorgers* die een kind in groep 8
hebben. Ook ouders en verzorgers van leerlingen van groep 7 geven wij deze informatie mee
omdat zij ook al geïnteresseerd kunnen zijn in de gang van zaken rondom de stap naar het
voortgezet onderwijs.

*In het vervolg van de informatiebrief wordt met ouder de vader, moeder of verzorger bedoeld.
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Wet- en regelgeving
Rondom de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is er veel
wettelijk geregeld.
Leerplicht
Jongeren tussen de 5 en 18 jaar moeten onderwijs volgen, totdat ze een startkwalificatie
hebben of 18 jaar worden. Voor leerlingen van 5 tot 16 jaar heet dit de leerplicht. Voor
jongeren tussen 16 en 18 jaar heet dit de kwalificatieplicht. De ouder van een kind tussen de
5 en 16 jaar moet zijn kind inschrijven op school. Volgens de leerplichtwet moeten jongeren
ook echt naar die school gaan.
Eindtoets
Alle schoolverlaters in het basisonderwijs moeten een eindtoets maken. Deze toets meet in
ieder geval een aantal inhouden op het gebied van taal en rekenen. De school kiest voor de
leerlingen een toets die door de minister is toegelaten, afgelopen jaren is dit de Centrale
Eindtoets van CITO geweest. De gehele klas moet een toets maken van dezelfde
toetsaanbieder. De eindtoets wordt afgenomen tussen half april en half mei.
Het schooladvies
De basisschool geeft het schooladvies vóór 1 maart af en legt het advies schriftelijk vast. De
basisschool mag het schooladvies op basis van de resultaten van de eindtoets naar boven
aanpassen (in overleg met de ouders). Het advies mag niet naar beneden worden aangepast.
Het (aangepaste) schooladvies is leidend bij de toelating tot het voortgezet onderwijs. De
vervolgschool baseert de toelating van leerlingen op het schooladvies van de basisschool (is
voor 1 maart binnen). De resultaten van de eindtoets fungeren als tweede, onafhankelijk
gegeven en kunnen leiden tot bijstelling van het schooladvies door de basisschool. De
vervolgschool mag geen extra testen/toetsen afnemen en geen extra gegevens als tweede
gegeven eisen van de basisschool.
Het basisschooladvies is een krachtige voorspeller van de verdere schoolloopbaan van
leerlingen. Rond drie kwart van de leerlingen volgt voortgezet onderwijs op het
geadviseerde niveau. Tien tot vijftien procent volgt onderwijs op een hoger niveau
dan was geadviseerd en vijftien procent van de leerlingen komt uit op een lagere
positie. Leerkrachten kunnen de LVS-toetsscores begrijpend lezen, rekenen/wiskunde
en spelling in de groepen 6 t/m 8 goed gebruiken als onderbouwing voor het
schooladvies. Deze resultaten voorspellen de positie in het voortgezet onderwijs na
vier jaar zelfs beter dan de score op de Eindtoets. (ITS-onderzoek 2014)
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Vormen van voortgezet onderwijs
Het voortgezet onderwijs bestaat uit VMBO, HAVO en VWO en bereidt leerlingen voor op
het mbo of het hoger (beroeps)onderwijs. Leerlingen krijgen in de onderbouw een brede
scholing. In de bovenbouw kiezen ze een vakkenpakket.
Nederland heeft 4 verschillende typen Voortgezet Onderwijs:
-

-

-

Praktijkonderwijs voor jongeren die moeite hebben om een diploma voor het VO te
halen. Het praktijkonderwijs leidt rechtstreeks op voor de arbeidsmarkt en duurt 6
jaar.
Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO) bereidt leerlingen voor op het
MBO en de HAVO. Het VMBO duurt 4 jaar. Voor leerlingen die extra begeleiding
nodig hebben op het VMBO is er het leerwegondersteunend onderwijs (LWOO).
Hoger algemeen voortgezet onderwijs (HAVO) bereidt scholieren voor op een hogere
beroepsopleiding (HBO). De HAVO duurt 5 jaar.
Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO) bereidt leerlingen voor op een
studie aan een universiteit. Er zijn 2 typen VWO: atheneum en gymnasium. Op het
gymnasium zijn de klassieke talen Latijn en Grieks verplicht in de onderbouw en is 1
van deze talen verplicht als examenvak. Op het atheneum hoeft de leerling geen
klassieke talen te volgen. Het VWO duurt 6 jaar.
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Planning schoolkeuzetraject
1. CITO E toets groep 7 met ontwikkelingsperspectief
Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen in de maanden januari en juni CITO toetsen. De
grafieken waarin de scores verwerkt zijn, krijgen de leerlingen tegelijk met het
rapport mee naar huis. Eind groep 7 krijgen de leerlingen ook een
ontwikkelingsperspectief mee naar huis. Hierop staat voor de vakken technisch lezen,
spelling, begrijpend lezen en rekenen de prognose voor het voortgezet onderwijs. Per
vakgebied is te zien op welk niveau de leerling waarschijnlijk uitstroomt. Het
voortgezet onderwijs kijkt vooral naar begrijpend lezen en rekenen. Het eerste
voorlopige advies wordt door de leerkracht van groep 7 gegeven tijdens het laatste
rapportgesprek.
2. Informatieavond groep 8
Aan het begin van het schooljaar is er een informatieavond. Deze informatieavond
gaat hoofdzakelijk over de overgang richting het voortgezet onderwijs en de route
ernaar toe.
3. KOL-gesprek
Het voorlopig advies wordt samen met de leerling en de ouders besproken. Tijdens
het gesprek worden er ook doelen gesteld zodat er bewust naar het gestelde advies
wordt toegewerkt.
4. Intelligentieonderzoek
Kinderen die naar het LWOO of PRO gaan, moeten tussen oktober en december op
het voortgezet onderwijs een intelligentietest maken. De aanvraag voor deze test
regelt de leerkracht van groep 8 in overleg met de IB-er. Wanneer uw kind in
aanmerking komt voor deze test, wordt u van te voren door de leerkracht van groep
8 op de hoogte gesteld. In onze regio zijn er ook scholen die alle leerlingen, die naar
het reguliere VMBO gaan, een intelligentietest laten maken.
5. Oriëntatie VO scholen, bezoek open dagen
Ouders oriënteren zich op een geschikte school
op basis van het voorlopig advies.
Groep 8 bezoekt onder leiding van een leerkracht
en/of ouders één of meer van de volgende
scholen:
-

Driestar in Gouda
Schoonhovens College in Schoonhoven
Willem de Zwijger in Schoonhoven

De scholen voor het voortgezet onderwijs organiseren informatieavonden, open
dagen en lessen. Kinderen krijgen altijd verlof om open dagen en lessen onder
schooltijd te bezoeken.
6. Adviesgesprek (dinsdag 19, woensdag 20 en donderdag 21 februari)
Tijdens dit gesprek geeft de leerkracht van groep 8 namens de school schriftelijk het
niveau aan waarop hij denkt dat de leerling het beste op zijn of haar plaats is.
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Bij het opstellen van het schooladvies kijken we naar de LVS-toetsscores begrijpend
lezen, rekenen/wiskunde (en spelling), maar ook naar persoonlijke aspecten, zoals
motivatie, doorzettingsvermogen, sociaal-emotionele ontwikkeling en studiehouding.
Wanneer er verwezen wordt naar LWOO of PRO is een intelligentietest vereist.
Vanuit de intelligentietest komt een advies naar voren, dit advies is voor ons leidend.
Bij het opstellen van het schooladvies zijn de groepsleerkrachten van groep 7 en 8, de
intern begeleider en de directie betrokken. De groepsleerkracht van groep 8 houdt
met het kind en de ouder het adviesgesprek.
7. Inschrijving
De ouder vult het inschrijfformulier in van de school voor het voortgezet onderwijs
en leveren dit formulier in op de desbetreffende school. De leerkracht van groep 8
schrijft het OKR (onderwijskundig rapport). In het OKR staat alle relevante informatie
die de vervolgschool nodig heeft. Nadat de ouder dit heeft ingezien en ondertekend,
wordt het (digitaal) verstuurd naar de vervolgschool. De leerkracht heeft geen rol bij
de keuze van de vervolgschool en de uiteindelijke inschrijving, hiervoor zijn de
ouders/verzorgers verantwoordelijk.
8. Centrale Eindtoets
Behalve een verplicht schooladvies is er ook een verplichte eindtoets in de vorm van
de Centrale Eindtoets of van een andere eindtoets PO. Wij gebruiken de Centrale
Eindtoets. Deze wordt afgenomen op 16 en 17 april
2019. De Centrale Eindtoets duurt ongeveer 6 uur,
wordt verdeeld over 2 dagdelen afgenome en bestaat
uit twee verplichte onderdelen: Nederlandse taal en
rekenen.
Scholen voor voortgezet onderwijs moeten een leerling toelaten op grond van het
schooladvies. Toelating hangt niet af van het resultaat op de Centrale Eindtoets.
Wanneer het advies op basis van de score op de Eindtoets hoger uitvalt dan het
schooladvies, wordt het schooladvies heroverwogen. Dit kan in overleg met de
leerling en ouder leiden tot het naar boven bijstellen van het advies.
9. Warme overdracht
Nadat er een aanmelding heeft plaatsgevonden , vindt er desgewenst op initiatief
van de vervolgschool een warme overdracht plaats. Dat betekent dat de
vervolgschool persoonlijk contact opneemt met de leerkracht van groep 8 en vragen
stelt over de leerling. In dit gesprek wordt het schooladvies toegelicht en wordt de
ontwikkeling van de leerling besproken.
10. Volgen van de leerlingen
Het voortgezet onderwijs stuurt in ieder geval gedurende een drietal jaren de
gegevens van de resultaten van de leerlingen en het huidige niveau naar onze school.
Het niveau in het derde jaar en de verwijzing wordt geëvalueerd en verantwoord aan
het college van bestuur. Deze gegevens wordt gepubliceerd op de website van
Scholen op de Kaart: https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/23849/1142/EbenHaezerschool/Plaats-in-het-voortgezet-onderwijs-na-drie-jaar
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Procedure rondom aanmelden bij school voor voortgezet onderwijs
-

De ouder zoek samen met het kind een school voor voortgezet onderwijs uit. (vóór 1-32019).
De ouder geeft deze keuze door aan de groepsleerkracht van groep 8 (vóór 1-3-2019).
De school geeft tijdens het adviesgesprek het niveauadvies schriftelijk aan de ouder en
het kind.
In de 1e week maart : aanmelding bij de vervolgschool. De ouder meldt zijn kind aan.
In de 2e week maart : de vervolgschool controleert gegevens bij de basisschool.
In de 3e week maart: basisschool verstuurt het OKR.
In april is de warme overdracht.

Bovenstaande procedure hanteren de meeste scholen. Het kan zijn dat de toekomstige
school van uw kind hiervan afwijkt.

Tot slot
Over de stap van de basisschool naar het Voortgezet Onderwijs kunt u ook terecht op:
www.centraleeindtoetspo.nl
www.devogids.nl
U ontvangt ook de VO gids 2019 betreffende onze regio. In de komende maanden sturen de
voortgezet onderwijsscholen mails / brieven / posters naar de basisscholen over activiteiten
voor groep 8-leerlingen. Relevante informatie stuurt de leerkracht van groep 8 door naar de
ouder.
Zit u met vragen over de procedure of andere zaken betreffende ‘de brug over’, aarzel dan
niet om contact op te nemen met de leerkracht van groep 8 of de directeur.
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Bijlage 1:

leerlingkenmerken per niveau

VMBO LWOO
Overwegend VI / V scores
< 519
Grote(re)
leerachterstanden
Hoeveelheid stof die Leren van kleine stukken
de leerling aankan
leerstof
Leerstrategie
Leren door te doen,
praktisch ingesteld
Initiatieven tot leren Met behulp van
nemen
leerkracht
Reflecteren op eigen Met behulp van
handelen
leerkracht
Zelfverantwoordelijk Heel veel begeleiding en
leren
herhaling nodig

VMBO Basis
Overwegend VI / V scores
519 - 524
Achterstand

VMBO Kader
Overwegend VI - scores

Leren van kleine stukken
leerstof
Leren door te doen,
praktisch ingesteld
Met behulp van
leerkracht
Met behulp van
leerkracht
Heel veel begeleiding en
herhaling nodig

Plannen van werk

Met behulp van
leerkracht
Gering

Met behulp van
leerkracht
Gering

Beperktere
hoeveelheden leerstof
Lichte voorkeur voor
praktijk
Zelf / met behulp van
leerkracht
Zelf / met behulp van
leerkracht
Begeleiding bij het
leerproces nodig, maar
leert ook om zelfstandig
te werken
Zelf / met behulp van
leerkracht
Voldoende

VMBO GT
Overwegend II / III scores
530 -539
Nihil
Redelijke hoeveelheden
leerstof

HAVO
Overwegend I / II -scores

Leerlingvolgsysteem
Toetsen Cito
Cito score
Leerachterstanden

Probleemoplossend
werken

Leerlingvolgsysteem
Toetsen Cito
Cito score
Leerachterstanden
Hoeveelheid stof die
de leerling aankan

Leerstrategie

Leert meer door theorie
dan door praktijk
Initiatieven tot leren Zelf / met behulp van
nemen
leerkracht
Reflecteren op eigen Zelf / met behulp van
handelen
leerkracht
Zelfverantwoordelijk Heeft begeleiding bij het
leren
leerproces nodig, maar
kan ook zelfstandig
werken.
Plannen van werk
Zelf / met behulp van
leerkracht
Probleemoplossend Voldoende
werken

540 - 544
Nihil / voorsprong
Grotere stukken leerstof
door die in kleinere
stukjes te hakken
(leerkracht gestuurd)
Leren door kritisch en
sterk theoretisch
Zelf / met behulp van
leerkracht
Zelf / met behulp van
leerkracht
Is verantwoordelijk voor
eigen leerproces

Zelf en op kortere
termijn
Gemiddeld
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525 - 529
Licht achterstand

VWO
Overwegend I+ / I scores
545 - 550
Voorsprong
Grote stukken leerstof
door die in kleinere
stukjes te hakken.
Leert door kritisch en
sterk theoretisch denken
Zelf
Zelf
Is in hoge mate
verantwoordelijk voor
eigen leerproces
Zelf en op langere
termijn
Veel
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Bijlage 2: Voortgezet Onderwijs in de regio
Er zijn heel wat scholen Voor voortgezet Onderwijs in onze regio. We noemen hier slechts de
scholen waar leerlingen van onze school in de afgelopen 3 jaar heen zijn gegaan. De
keuzemogelijkheden zijn dus groter. De beschrijving van deze scholen zijn te vinden op hun
websites.
School
Driestar

Plaats
Gouda

Website
https://www.driestarcollege.nl/Gouda

De Passie

Utrecht

https://www.depassiescholen.nl/utrecht

Schoonhovens
College
Wellant VMBO
Montfoort
Wellant
De Bossekamp
CSG Willem de
Zwijger

Schoonhoven

https://www.schoonhovenscollege.nl/

Montfoort

https://wellant.nl/vmbo/onze-scholen/montfoort/

Ottoland

https://wellant.nl/vmbo/onze-scholen/debossekamp/

Schoonhoven

https://www.csgwillemdezwijger.nl/
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