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Procedure schooladvies 
Doel van de procedure: 
Leerkrachten, ouders en leerlingen beschikken over zorgvuldige en uitgebreide informatie over het 
traject dat gevolgd wordt op de Sint Jozefbasisschool om tot een goed advies te komen. 
 

Hoe komen we tot een advies? 

 
Gegevens  
Om tot een advies voor het voortgezet onderwijs te komen gebruiken we de volgende gegevens;  

1. CITO-LVS toetsresultaten vanaf groep 6. 
2. Vanaf begin groep 7 de criteria voor LWOO (LeerWeg Ondersteunend Onderwijs), waarbij de 

leerrendementen van de volgende toetsen bekeken worden: 
- Technisch lezen. 
- Begrijpend Lezen. 
- Rekenen/wiskunde algemeen. 
- Spelling. 

3. Uitslag van de Entreetoets. 
4. Methodegebonden toetsen van groep 7 en 8. 
5. Leerlingbesprekingen. 
6. Eventueel, uitslag van de drempeltoets en de NIO (intelligentietest). 
7. Eventueel, diagnose en/of thuissituatie. 
8. Overige leerling kenmerken. 

 
Toelichting op de punten: 

1. Dit zijn de toetsgegevens van de CITO-toetsen die twee keer per jaar afgenomen worden en 
bewaard worden in ESIS (begrijpend lezen 1x per jaar) 

2. Uit de resultaten van de CITO-toetsen worden de leerrendementen bekeken van de volgende 
vakken: technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen/wiskunde algemeen en spelling. Als de 
leerling op twee vakken een score heeft van minder dan 75%, waarbij één van de vakken 
Rekenen en/of begrijpend lezen is, komt deze leerling eventueel in aanmerking voor LWOO. 
Vanaf begin groep 7 bekijken we deze rendementen en worden hier handelingsplannen op 
gezet. Halverwege groep 7 wordt er opnieuw bij alle leerlingen gekeken naar hun 
leerrendementen. Voor leerlingen die uitvallen op spelling en technisch lezen(en eventueel 
begrijpend lezen) kan dat duiden op dyslexie en dat hoeft  geen reden voor LWOO te zijn. 

3. Eind groep 7 wordt de CITO Entreetoets afgenomen. Cito geeft op basis van  de resultaten 
van deze toets een preadvies. 

4. Methodegebonden toetsen zijn toetsen die aansluiten bij de betreffende methode. De 
vragen zullen uitsluitend gaan over de behandelde stof. 

5. Van elke leerlingbespreking tijdens de basisschoolperiode wordt verslaglegging gedaan. 
6. Bij de kinderen die eventueel in aanmerking komen voor LWOO (zie punt 2) wordt de 

drempeltoets november groep 8 afgenomen. Kinderen waarbij blijkt dat zij met de 
drempeltoets in aanmerking komen voor LWOO, worden door getoetst met de NIO test. 

7. Een diagnose of thuissituatie die van invloed is op de leerresultaten van een leerling worden 
meegenomen in een te geven advies. 

8. Overige leerling kenmerken zijn werkhouding, zelfstandigheid, concentratie en 
huiswerkattitude.  

NB. De uitslag van de CITO eindtoets wordt niet meegenomen bij het bepalen van het advies. 
Voorafgaand aan de CITO eindtoets wordt er geoefend met CITO eindtoetsen van voorgaande jaren. 
Dit heeft als doel de leerlingen bekend te maken met de wijze van vraagstelling. 
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Adviescommissie 
Op de Sint Jozefbasisschool komen we tot een schooladvies door overleg binnen een 
adviescommissie. Deze commissie bepaalt het uiteindelijke schooladvies van de leerling. 
Deze commissie bestaat uit de volgende personen: 

 Leerkracht groep 8 

 Leerkracht groep 7 

 Intern begeleider bovenbouw 

 Directeur 

 Adj. directeur 
 
Preadvies 
Het preadvies in groep 8 krijgen we van de CITO. Op basis van de resultaten van de Entreetoets komt 
de Cito aan het begin van het schooljaar in groep 8 met een preadvies. Dit preadvies wordt met de 
leerlingen meegegeven naar huis. In een brief wordt toegelicht dat dit advies op basis van de toets is 
en kan afwijken van het definitieve schooladvies. 
 
Schooladvies 
De leden van de adviescommissie bepalen in januari het schooladvies. Dit advies komt tot stand 
nadat de groepsleerkrachten van de groepen 7, de groepen 8 en de IB-er (van de bovenbouw) 
onafhankelijk van elkaar een overzichtslijst hebben ingevuld met hun eigen advies. De individueel 
ingevulde overzichtslijsten worden ingevuld in een nieuwe verzamelstaat met daarop alle adviezen. 
Wanneer deze verzamelstaat compleet is, wordt er een overlegmoment gepland met de 
adviescommissie. Tijdens dit overlegmoment komt het advies tot stand nadat er consensus is bereikt 
binnen de adviescommissie. Van dit schooladvies wordt alleen in zeer uitzonderlijke gevallen, welke 
door de adviescommissie worden bepaald, afgeweken. Mocht de uitslag van de eindtoets veel hoger 
uitvallen dan het schooladvies, dan zal de adviescommissie het schooladvies heroverwegen. 
Het schooladvies wordt in januari tijdens de adviesavonden door de leerkracht van groep 8 toegelicht 
tijdens de adviesgesprekken met het kind en de ouder(s)/verzorger(s). Het gesprek richt zich vooral  
tot het kind. Het advies wordt schriftelijk  op een standaard formulier (zie bijlage 1) samen met het 
OKR (OnderwijsKundig Rapport) meegeven tijdens de adviesavond. Deze documenten worden zowel 
door ouders als school getekend. 
 
OKR 
Het OKR (Onderwijskundig rapport) is een document wat de basisschool maakt voor het voortgezet 
onderwijs. In dit document staan de toets uitslagen van het LVS (leerlingenvolgsysteem) en 
eventuele bijzonderheden van de leerling. Dit document wordt door het voortgezet onderwijs 
gebruikt om direct goed in te kunnen spelen op de onderwijsbehoeften van de leerling. 
In de periode van oktober tot en met november wordt het OKR gemaakt door de leerkrachten van de 
groepen 8, eventueel met de hulp van de IB-er. Tijdens het adviesgesprek krijgen de 
ouder(s)/verzorger(s) een kopie van het OKR mee naar huis. Wanneer ze dit gelezen hebben 
ondertekenen ze het bijgeleverde concept aanmeldformulier waarop ze aangeven op de hoogte te 
zijn van de inhoud van het OKR. Daarna wordt het OKR middels een code online gezet. De school uit 
het voortgezet onderwijs kan met deze code het OKR downloaden. Deze code krijgen de 
ouder(s)/verzorger(s), nadat het OKR in het systeem op definitief is gezet, mee naar huis. 
Ouder(s)/verzorger(s) zijn vervolgens verantwoordelijk om er voor te zorgen dat de school uit het 
voortgezet onderwijs in het bezit komt van deze code. 
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Tijdspad 

Groep 7 

Tijd Activiteit Wie? 

Periode eind 
groep 6  - begin 
groep 7 

Bij de overdracht van de leerlingen van de IB-er van 
de middenbouw naar de IB-er van de bovenbouw, 
worden alle leerrendementen van de leerlingen 
bekeken. Van de kinderen die in aanmerking 
komen voor het LWOO (leerweg ondersteunend 
onderwijs) worden individuele handelingsplannen 
opgesteld.  

IB-er  

november -
december 

Informatieavond voortgezet onderwijs  Voor 
ouder(s)/verzorger(s) 
van de leerlingen uit 
groep 7 en 8 

februari  De leerrendementen worden na de M-toetsen 
nogmaals gescreend van kinderen die dan nog 
steeds in aanmerking komen voor het LWOO,  
worden de ouders tijdens de eerst volgende 
tafeltjesavond op de hoogte gesteld. 

Screenen: IB-er  
Delen met ouders: 
Leerkracht groep 7 

mei - juni Afname cito Entree toets Leerkrachten gr. 7 

juli  Uitslag resultaten Cito Entree toets gaat mee naar 
huis (dit is nog niet het preadvies). 

Leerkrachten gr. 7 

Eind groep 7 Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen met een 
ondersteuningsarrangement inlichten over 
aanmelden voortgezet onderwijs. 

IB-er 

Groep 8 

Eind groep 7 –
begin groep 8 

Overdrachtsgesprekken van de leerlingen. Alle 
bijzonderheden van alle leerlingen worden 
doorgenomen. Kinderen die in aanmerking komen 
voor LWOO worden besproken.  

Leerkrachten groepen 
7 en 8 en IB-er. 

Eind groep 7 –
begin groep 8 

Leerkracht van groep 7 vullen het voorlopige advies 
in en delen dit met de IB-er. 

Leerkrachten groep 7 

oktober Preadviezen a.d.h.v. resultaten Entreetoets komen 
binnen en worden gescreend.  

- Met bijzondere gevallen wordt een 
afspraak gemaakt voor een gesprek. 

- Preadviezen gaan mee naar huis. 
- Ouder(s)/Verzorger(s) inlichten over 

leerlingen die daadwerkelijk in 
aanmerking komen voor LWOO. 
Aangeven dat deze kinderen het 
Drempel en eventueel NIO onderzoek 
in groep 8 gaan doen. 

Leerkrachten gr. 8 en 
Ib-er. 

Begin november Cito LVS B8 afnemen 
- DMT 
- Begrijpend lezen 
- Rekenen 
- Spelling 
- Werkwoordspelling 

Leerkrachten gr. 8 
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november  Afname van Drempel en eventueel NIO toets voor 
de kinderen die in aanmerking komen voor het 
LWOO. 

Ib-er en 
samenwerkingsverband 

november  Na het afnemen van de LVS B toetsen wordt er een 
start gemaakt met het invullen van de OKR’s. De 
gegevens worden door de IB-er geëxporteerd 
vanuit Esis naar Onderwijs Transparant.  

Leerkrachten gr. 8 met 
eventueel hulp van de 
IB-er 

november - 
december  

De leerkrachten van groep  8 en de IB-er maken 
onafhankelijk van elkaar een schooladvies. 

Leerkracht groep 8 en 
IB-er. 

november -
december 

Informatieavond voortgezet onderwijs  

Half december –
begin januari 

De adviescommissie komt tot een definitief 
schooladvies door samen een consensus te 
bereiken.  

Adviescommissie.  

Tweede week na 
de Kerstvakantie 

Adviesgesprekken. Kinderen zijn aanwezig bij dit 
gesprek. 
Ouder(s)/verzorger(s) ontvangen: 

- Schooladvies 
- OKR 
- Concept aanmeldformulier 

Voor de LWOO kinderen vragen we direct te 
onderteken zodat we het OKR gelijk op definitief 
kunnen zetten. Dit heeft te maken met een ander 
tijdspad/aanmeldprocedure van het Voortgezet 
onderwijs. 

Leerkrachten gr. 8 

Begin februari Ouder(s)/verzorger(s) leveren het ondertekende 
concept aanmeldformulier in bij de leerkracht van 
groep 8. Vervolgens zet de IB-er alle OKR’s en 
aanmeldformulieren op definitief. 
Ouder(s)/verzorgers ontvangen het definitieve 
aanmeldformulier met code voor het voortgezet 
onderwijs. 

 

Eind januari- 
begin februari 

Start inschrijvingsperiode voortgezet onderwijs. 
Ouder(s)/verzorger(s) kiezen samen met hun kind 
een school uit het voorgezet onderwijs. Wanneer 
ze zich inschrijven overhandigen ze het advies en 
het formulier (met code) waarmee ze toestemming 
geven om het okr in te zien aan de desbetreffende 
school uit het voortgezet onderwijs. 

 

april Afname Cito eindtoets  

Begin mei Uitslagen Cito eindtoets komen binnen en worden 
met kinderen en ouder(s)/verzorger(s) gedeeld. Bij 
kinderen waarvan het Cito advies veel hoger is als 
het schooladvies daarvan worden de beschikbare 
gegevens nogmaals geanalyseerd door de 
adviescommissie. Wanneer school en ouders het 
eens zijn kan het schooladvies eventueel naar 
boven worden bijgesteld. De basisschool heeft 
hierbij het laatste woord. 
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Bijlage 1 

                    januari ‘16  
 

Aan:     (naam leerling) 
 

Geboortedatum:   (geboortedatum leerling) 
 
De adviescommissie van de Sint Jozefschool* uit Nootdorp geeft een 
advies  voor het voortgezet onderwijs na uitvoerig overleg en rekening 
houdend met: 

- De toets resultaten van groep 6, 7 en 8 uit het Cito-
leerlingvolgsysteem voor de vakgebieden rekenen, spelling, 
begrijpend lezen en technisch lezen; 

- Alle rapportcijfers van de rapporten uit de groepen 7 en 8; 
- De uitslag van de entreetoets; 
- Andere leerlingkenmerken zoals de werkhouding, de 

zelfstandigheid, de concentratie en de huiswerkattitude. 
 

Het schooladvies: Uitschrijven Advies zonder 
afkortingen 
 
 
Handtekening    Handtekening   Handtekening
  
Leerkracht groep 8  Leerkracht groep 7  M. Prins 
(directeur) 
 
 
 
 
 

*De adviescommissie bestaat uit: de leerkracht(en) van groep 8, de leerkracht(en) van groep 
7, de intern begeleider (Maaike Vermeer), de adjunct directeur (Mark Scheele) en de 
directeur (Marcel Prins) 
 


