Protocol advisering Icarus

Stap B
1

Activiteit
Formuleren van een
voorlopig advies
Voortgezet Onderwijs

Wie



Wanneer


Leerkrachten groep
7/8
Bij twijfel: IB-er
inschakelen.

Kring: Eind groep 7 (tijdens
voortgangsgesprek)



Beemd: Begin groep 8
(tijdens startgesprek)




2

Verzorgen van informatie
over de overgang PO-VO
aan ouders.



Leerkrachten groep 8



Begin groep 8




Skopos Kwaliteitshandboek

Toelichting
Een gesprek met de ouders en de leerling over het
voorlopig basisschooladvies van hun kind.
Kring: eind groep 7 worden de voorlopige adviezen
gegeven tijdens de voortgangsgesprekken met
ouders en kinderen. Het voorlopig advies komt in
het verslag van het gesprek te staan.
Beemd: Voorafgaand aan het startgesprek
bespreken de leerkrachten van groep 7/8 de
voorlopige adviezen. Na het startgesprek worden de
ouders middels een vast format schriftelijk op de
hoogte gebracht van het voorlopig advies.
Het voorlopige basisschooladvies wordt gebaseerd
op gegevens uit het leerlingvolgsysteem (o.a.
trendanalyse) waaronder ook de resultaten uit het
sociaal emotioneel volgsysteem. Daarnaast worden
zaken als huiswerkgedrag, zelfstandigheid, taakwerkhouding, sociaal-emotioneel en motivatie
meegenomen. Tijdens dit gesprek worden ook
verbeterpunten voor het komende schooljaar
besproken. Een gespreksverslag (hoofdlijnen) wordt
vastgelegd in het leerlingvolgsysteem.
Ouders krijgen informatie over de procedure die
door de school gevolgd wordt t.a.v. De overgang
PO-VO. Dit gebeurt tijdens de informatieavond in
oktober/november.
Voor het maken van een goede schoolkeuze is goed
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3
4

5

Aanmelden voor de
gekozen Eindtoets
Afnemen van de M8
toetsen volgens de
toetskalender.
Formuleren van het
schooladvies



IB-er



december





Leerkrachten groep 8



Volgens de
toetskalender



Beemd: We starten bij alle leerlingen met de
afname van rekenen en begrijpend lezen.



Leerkrachten groep
7/8
Bij twijfel: IB-er
inschakelen.




Na afname M-toetsen
Het schooladvies
moet door of namens
de leerkracht vóór 1
maart aan de leerling
en zijn of haar
ouders/verzorgers
gegeven worden.



Een schooladvies kan zowel enkelvoudig(één
schoolsoort) als dubbel(twee aan elkaar grenzende
schoolsoorten) zijn.
Voor het formuleren van het schooladvies maken
scholen gebruik van een vastgelegde procedure.
Beemd: bij leerlingen waar twijfel is over het
definitieve schooladvies wordt het adviesgesprek
gepland na afname van de M8-toetsen.
Kring: Het adviesgesprek vindt plaats na afname van
de M8-toetsen op school.







6

Bespreken van het
schooladvies met de
ouders/leerling.

overleg tussen leerkrachten, leerling en ouders van
het grootste belang.
Ouders worden tijdig op de hoogte gebracht van
open dagen en informatiebijeenkomsten van
scholen van VO, die een reële kans maken om als
vervolgschool gekozen te worden. Daarnaast zijn
ouders ook zelf verantwoordelijk voor het
verkrijgen van informatie over vervolgscholen.
Na 1 december

Leerkracht groep 8





Wettelijk moet het
schooladvies voor 1
maart door de school
aan de
ouders/leerlingen
gegeven zijn.
Beemd: het
schooladvies wordt bij
de leerlingen thuis
gegeven.

Skopos Kwaliteitshandboek





Ouders krijgen inzicht in het onderwijskundig
rapport (Ldos). Ouders krijgen het algemeen
gedeelte voorafgaand aan het gesprek. Zij gaan dan
hun gegevens controleren.
De ouders krijgen na het adviesgesprek een
adviesformulier mee waarop de NAW gegevens en
het schooladvies vermeld staan. Dit formulier
bevestigt dat ouders kennis hebben genomen van
het schooladvies en de inhoud het
overdrachtsdossier. Dit formulier wordt vanuit LDOS
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Kring: schooladvies
wordt op school
gegeven.





7

Nagaan of leraren de
Eindtoets PO op de juiste
wijze (volgens de
handleiding) afnemen.




Directeuren toetsen
IB-ers
begeleiden/coachen.




Tijdens toetsperiode
(Zie ook toetsprotocol
Skopos)
Voorafgaand in
overleg met
IB/directie





Binnen een week na
ontvangst uitslagen



Binnen een week na ontvangst van de uitslagen
worden deze mee naar huis gegeven.



Binnen een week na
beschikbaarstelling



Door het importeren van de Eindtoets in LOVS
wordt de registratie van toets resultaten van de
leerlingen gecompleteerd
Via DULT(Digitale Uitwisseling Leerling gegevens en
Toets resultaten) bestaat de mogelijkheid tot
automatische koppeling met leerling
administratiesystemen.



8

Meegeven van de uitslagen 
van de Eindtoets PO



9

Importeren van
Eindtoetsuitslagen in LOVS.
(Alleen mogelijk bij gebruik
Cito Eindtoets)





10

Invoeren scores en advies
in Eduscope, LOVS en LDOS
van de Eindtoets PO

Leerkracht groep 8

11

Nagaan voor welke



Directies
Ib-ers
Groepsleerkrachten
groep 8
Directeuren
IB-r
Kwaliteitscoördinator

gegenereerd.
Ouders hebben op dit formulier de mogelijkheid
hun zienswijze te geven op het gegeven advies.
LDOS bevat van de leerlingen de NAW- en
toetsgegevens. Overige zaken worden separaat
middels formulier en warme overdracht door
gegeven. Ouders geven eventuele onderzoeken
door aan de ontvangende school.
Let hierbij ook op dyslexieverklaringen en de AVG
wet
Tav dyslexie en dyscalculie verwijzen we naar het
toets protocol
Uitzonderingen op deelname Eindtoets, zie toets
protocol





Maart

Leerkrachten groep 8
Skopos Kwaliteitshandboek



Zowel de centrale Eindtoets Cito, IEP, AMN en
Route 8 kunnen worden ingevoerd in LDOS.
(subtab ‘Invoeren eindtoets’)



Voor alle leerlingen die de eindtoets PO beter
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leerlingen er sprake is van
verplichte heroverweging.
Indien heroverweging
verplicht is dient de school
de ouders in de
heroverweging te
betrekken.




(Directie)
IB-er





12

Toevoegen herzien
schooladvies in LDOS

13

Indien een heroverweging
geleid heeft tot een
wijziging in het
schooladvies wordt de
school waar de leerling
aangemeld is op de hoogte
gebracht
Bespreken van de toets
resultaten met het team.

14

15








Leerkrachten groep 8
Ouders leerling






Intern begeleider
Kwaliteitscoördinator
Directie
Leerkrachten groep 8

gemaakt hebben dan verwacht, moet de
basisschool het schooladvies heroverwegen in
overleg met ouders/verzorgers.
De leerkracht neemt binnen een week telefonisch
contact op met deze ouders en legt uit waarom een
advies wel/niet herzien wordt. Hij/zij geeft ouders
de mogelijkheid om in een gesprek verdere
toelichting te geven.
De heroverweging kan leiden tot een wijziging in het
schooladvies, maar er kan ook beslist worden dat
wordt afgeweken van het resultaat van de eindtoets
PO. Soms is het resultaat minder goed dan
verwacht. In dat geval mag het schooladvies niet
aangepast worden.
De mogelijke herziening wordt bepaald door school.
Het oorspronkelijke advies blijft in LDOS staan.
Men kan via het tabblad ‘leerlingen’—‘Schooladvies
invoeren’ een herzien advies toevoegen.
Ouders dienen bij een herzien advies altijd contact
op te nemen met de VO school. Het VO krijgt
namelijk niet automatisch bericht dat er een herzien
advies is toegevoegd en kan dus aan de aandacht
ontsnappen.

In deze bespreking komt aan bod:
 Conclusies over de resultaten
 Mogelijke verklaringen
(onderzoeksvragen/hypotheses)
 Aanbevelingen ter verbetering van de kwaliteit


Analyseren van eigen
toetsresultaten door de
Skopos Kwaliteitshandboek

Zie Skopos Toetsprotocol
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leerkracht groep 8.
16



Verzorgen van een goede
overdracht naar VO.



De leerkracht van groep 8 bespreekt de aangemelde
leerlingen met de brugklascoördinator van de
ontvangende school.
In LDOS nemen we NAW en toetsgegevens op.
Overige zaken op apart formulier en tijdens warme
overdracht.

Informatie (inclusief ontheffingsgronden) betreffende de Eindtoets zijn te vinden op:


https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/toelating-middelbare-school/verplichte-eindtoets-basisonderwijs

Skopos Kwaliteitshandboek

