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De totstandkoming van het basisschooladvies op de ENMS 

 

Welke elementen wegen wij mee bij het basisschooladvies. 

- zelfbeeld en intrinsieke motivatie 

- werkhouding en taakgerichtheid 

- sociaal emotioneel welzijn 

- toetsresultaten vanuit het leerlingvolgsysteem Cito LOVS 

- observaties van de leidster 

- kind kenmerken 

- ambities van de leerling 

 

Interne organisatie rondom het basisschooladvies 

 

Tijdspad 

- uiterlijk 1 december 2017 wordt het voorlopig basisschooladvies gegeven met een overzicht van de 

scholen die daarbij passen. 

- Januari en februari 2018. Start oriëntatieperiode vo inclusief open dagen. 

- Op 9 februari 2018. Adviesformulieren incl. voorkeurslijst uitreiken leerlingen vmbo (LWOO), havo en 

vwo. 

- Van 10 februari t/m 23 februari 2018. Ouders leveren het aanmeldformulier in bij de school van de 

eerste keuze. Let op! Aanmeldperiode duurt twee weken! 

- Op 6 april 2018 ontvangen ouders een bericht over plaatsing van leerlingen op het vmbo, havo en vwo. 

- Op 9 april 2018 gaat de tweede aanmeldingsprocedure van start voor leerling die nog niet geplaatst zijn.  

- Op 24 april 2018 zijn alle leerlingen geplaatst. 

- Op 14 mei 2018 controleert de basisschool of alle leerlingen aangemeld of toegelaten zijn. 

 

Ondersteuning bij de oriëntatie op het vo 

Tijdens de informatieavond, de oudergesprekken (november 2017) en de adviesgesprekken worden de 

ouders meegenomen over de schoolkeuze. Wij bespreken met de ouders, welke school het best bij hun 

kind past.  

 

Communicatie met het vo 

Via een digitale overdracht draagt de leidster het kind over aan de middelbare school. Op verzoek hebben 

ouders inzage in deze overdracht. 
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Eindtoets 

Stappenplan na de uitslag IEP-toets 

1. Zodra de uitslag van de eindtoets bekend is, wordt deze meegegeven aan de leerlingen in een 

gesloten enveloppe. 

2. Het kan voorkomen, dat de uitslag van de eindtoets lager of hoger is, dan het gegeven basisschool- 

advies. 

3. Bij een lagere IEP-eindtoets verandert er niets. Het basisschooladvies is leidend. Ouders kunnen wel 

vragen aan het vo om hun kind lager te plaatsen. 

4. De uitslag wordt vergeleken met het basisschooladvies. In het geval de score op de eindtoets hoger is 

dan het basisschooladvies dan moet het schooladvies heroverwogen worden, maar het is niet 

verplicht het advies aan te passen. 

5. Bij heroverweging wordt alle beschikbare informatie nogmaals beoordeeld door de leidster van 

groep 8, de intern begeleider en de directie. De school komt op basis van deze beoordeling tot een 

besluit over het wel of niet bijstellen van het advies. 

6. Ouders worden na de eindtoets geïnformeerd: hogere IEP-score blijft gelijk of het advies wordt naar 

boven bijgesteld. 

7. Wijzigingen worden bijgewerkt in het digitale overdrachtsdossier. 

8. Op de BOVO-uitwisselingsmarkt kan de leidster van groep 8 de wijzigingen toelichten. 

 

 

 


