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Protocol schooladvies 
Ons schooladvies is een advies, dat als doel heeft onze leerlingen naar het voor hem of haar best 

passende niveau van voortgezet onderwijs te verwijzen. Een advies, waarmee de leerling toe is aan de 

volgende stap in zijn of haar ontwikkeling: de brugklas! 

Het is geen individuele actie van de groep 8 leerkrachten, maar een terdege onderbouwd en overlegd 

advies dat door de school gegeven wordt. Vandaar dat bij de totstandkoming daarvan zowel 

leerkrachten, als intern begeleider en directie nauw betrokken zijn. 

Hoe komt dit nu tot stand op de Hazesprong? In dit protocol maken we dat duidelijk.  

Succescriteria schooladvies: 

 ouders en leerling krijgen een duidelijk beeld  van het niveau van werken dat het kind laat zien 

op school; 

 het advies is passend bij de mogelijkheden van de leerling.  

Procedure schooladvies: 
In groep 7 zijn er ontwikkelgesprekken waarin door de klassenleerkracht(en) wordt ingegaan op 

werkhouding in de klas, resultaten tot nu toe, Leerling Volg Systeem-gegevens en het zichtbare leren 

en het niveau van werken op dat moment. We gaan er vanuit dat kinderen zich nog verder 

ontwikkelen in de loop van groep 7/8. In het tweede gesprek worden ook de verwachtingen en 

bevindingen van ouders en kind onderzocht en vastgelegd in ons leerling Ontwikkelsysteem Parnassys.  

Eigenaarschap 

Onze visie en onderwijskundige keuzes bepalen hoe we kijken naar leerlingen. De leerling groeit in zijn 

of haar ontwikkeling en wordt zich meer en meer bewust  van het eigen leren. Waar sta ik? Waar wil ik 

naar toe? Wat is mijn volgende stap? Dat eigenaarschap, het stellen van duidelijke ontwikkeldoelen en 

het zien waaraan gewerkt kan worden, vinden we als school relevant.  

Hoe komen we dan tot dit niveau? Waarop is dat gebaseerd? 
 Analyse van alle LVS-gegevens van de basisschooltijd en (belangrijk daarbij) de ontwikkeling in 

de vaardigheidsscores; 

 Leer-/werkhouding, zelfstandigheid, eigenaarschap van leren 

 Data vanuit het sociaal-emotionele ontwikkelings-volgsysteem ‘SAQI’ 

 Observaties en ervaringen van de leerkrachten 

 Bevindingen zoals vastgelegd in Parnassys 

 Belemmerende en stimulerende factoren: gedragsmatig, specifieke leerproblemen, 

thuissituatie,  

 Gegevens en ontwikkeling methode-gebonden toetsen 

 Onderzoeksverslagen leerling 

 Gesprek met Ib-er, directielid, leerkracht(en) groep 7/groep 8 
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Organisatie en planning 
Groep 8 houdt (net als groep 3 t/m 7) in het najaar ontwikkelgesprekken met leerling en ouders. 

Tijdens deze ontwikkelgesprekken worden de meest recente resultaten en de gestelde persoonlijke 

doelen en ideeën/wensen van de leerling, ouders en leerkracht over het uitstroomniveau van 

vervolgonderwijs besproken. Begrijpend lezen en rekenen zijn belangrijke graadmeters voor het 

voortgezet onderwijs, evenals motivatie, studiehouding en doorzettingsvermogen. 

In december/januari wordt in groep 8 de cito M8 afgenomen.  

Kinderen van wie de verwachting is dat het uitstroomniveau Praktijkonderwijs wordt, is een  

toelaatbaarheidsverklaring nodig. Om al voor het schooladvies meer duidelijkheid te hebben over of 

een leerling geplaatst kan worden op het praktijkonderwijs organiseert het Samenwerkingsverband 

VO-VSO Nijmegen e.o. ieder jaar een testprocedure voor groep 8 leerlingen. Deze vindt plaats van 

oktober t/m december. De leerkracht van groep 8 regelt dit in overleg met de IB-er. Wanneer uw kind 

mogelijk in aanmerking komt voor praktijkonderwijs, wordt u van te voren door de leerkracht van 

groep 8 op de hoogte gesteld.  

In februari voeren de leerkrachten van groep 8 de definitieve adviesgesprekken. De kinderen zijn 
hierbij aanwezig. Het definitieve advies kan afwijken van het niveau van werken dat in groep 7 is 
besproken. Het definitieve advies wordt schriftelijk vastgelegd en na afloop van het adviesgesprek, 
samen met de aanmeldingsformulieren voor het VO meegegeven. 
 
Alle schoolverlaters in het basisonderwijs moeten een eindtoets taal en rekenen maken. Deze toets 
meet in ieder geval een aantal inhouden op het gebied van taal en rekenen. De Hazesprong maakt 
gebruik van de Centrale Eindtoets voor het Basisonderwijs. (De Cito-eindtoets) Deze wordt afgenomen 
tussen half april en half mei, dus ná het adviesgesprek.  
De Centrale Eindtoets duurt 6 uur verdeeld over 3 dagdelen en bestaat uit twee verplichte 
onderdelen: Nederlandse taal en rekenen. Het onderdeel studievaardigheden is in deze onderdelen 
verweven. We kiezen er voor om het onderdeel wereldoriëntatie af te nemen. Daarbij gaat het om 
ruimte (aardrijkskunde), tijd (geschiedenis) en natuur en techniek. Omdat het schooladvies vóór 1 
maart gegeven moet zijn, kan het resultaat op de Centrale Eindtoets niet gebruikt worden voor het 
schooladvies. Scholen voor voortgezet onderwijs moeten een leerling toelaten op grond van het door 
ons gegeven schooladvies.  
 
De basisschool mag het schooladvies op basis van de resultaten van de eindtoets naar boven 
aanpassen. Het advies mag niet naar beneden worden aangepast. De resultaten van de eindtoets 
fungeren als een tweede, onafhankelijk gegeven.   
De intern begeleider krijgt een overzicht(document advisering) met de definitieve adviezen en de 
leerkracht zet deze lijst ook in Parnassys. 
 
Na aanmelding van de leerlingen bij hun school van keuze wordt het Onderwijskundig Rapport  (OKR) 
voor de leerlingen gemaakt door de leerkracht. Het kan zijn dat ouders, leerling en leerkracht het –
ondanks eerdere gesprekken- nog niet eens zijn over het advies. Indien ouders of leerling dat wensen, 
wordt naast het schooladvies ook de wens van de ouders en/of leerling vermeld. Ouders worden 
geïnformeerd over de inhoud van het OKR. Het wordt AVG-veilig verstuurd naar de betreffende 
voortgezet onderwijsschool door onze administratie. 
Na aanmelding bij de school voor voortgezet onderwijs volgt nog een warme overdracht tussen de 
leerkracht van groep 8 en de mentor / zorgcoördinator van de VO-school. 
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