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De totstandkoming van het basisschooladvies 
In groep acht krijgen de kinderen een schooladvies voor de overgang naar de middelbare 

school. Dit is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van uw kind. Om tot een goed 

basisschooladvies te komen wegen wij de volgende elementen mee 

 

• Zelfbeeld en intrinsieke motivatie 

• Werkhouding en taakgerichtheid 

• Sociaal emotioneel welzijn 

• Toetsresultaten vanuit het leerlingvolgsysteem (IEP)  

• Observaties van de leerkracht 

• Kind kenmerken 

• Ambities van de leerling 

 

Interne organisatie rondom het basisschooladvies 
In groep zeven volgt op basis van alle elementen een voorlopig advies. Kinderen en ouders 

worden op basis van de elementen meegenomen in de overwegingen.  

 

In groep acht volgt er in december opnieuw een voorlopig schooladvies, zodat ouders en 

kinderen zich tijdig kunnen oriënteren op een passende middelbare school. Bij dit voorlopige 

advies zit een scholenlijst met alle vo-scholen. Let op: Dit advies is bindend voor toelating tot 

het voortgezet onderwijs. De middelbare school moet uw kind toelaten op het niveau van 

het schooladvies. Alle leerlingen in groep acht maken een verplichte eindtoets: de IEP-

eindtoets. 

 

Om tot een goed advies te komen werken alle leerkrachten, de intern begeleider en de 

directie samen in een team. Met elkaar kennen wij elk kind persoonlijk en wegen wij alle 

elementen mee. De groepsleerkracht brengt een kind in en vertelt waarom hij/zij op basis 

van de elementen denkt dat dit advies het juist passende is voor deze leerling. De andere 

teamleden luisteren en denken mee. De groepsleerkracht bespreekt het voorlopige advies 

met het kind en de ouders. De directie is eindverantwoordelijk. 

 

Ondersteuning bij de oriëntatie en aanmelding op het vo 
Bij het voorlopig schooladvies krijgen ouders een voorkeurslijst waarop zij een aantal 

scholen van hun voorkeur moeten invullen. De ingevulde lijst leveren ouders in op de eerste 



voorkeurschool. De basisschool heeft geen invloed op de plaatsing. Het kan zijn dat uw kind 

niet op de school van de eerste keuze geplaatst wordt, maar bijvoorbeeld een plaatsing 

krijgt op keuze nummer 2 of zelfs hoger.  

 

Communicatie met het vo 
Het basisschooladvies maakt onderdeel uit van het onderwijskundig rapport. Zodra een kind 

is ingedeeld op een middelbare school, heeft deze school inzage in het dossier van het kind. 

Het schooladvies wordt met behulp van het onderwijskundig rapport onderbouwd voor de 

vo-school.  

 

Ouders hebben het recht op inzage in het onderwijskundig rapport en het recht de 

(eventuele) eigen visie toe te voegen. Elke leerkracht vult voor de kinderen uit zijn/haar klas 

het onderwijskundig rapport in. Alle bestaande documenten worden in het onderwijskundig 

rapport ingelezen. 

 

Eindtoets 
Elk kind maakt later in het schooljaar ook een eindtoets. Doet uw kind het beduidend beter 

op de eindtoets dan verwacht, dan zullen wij het advies heroverwegen. Onze school kan 

besluiten het advies naar boven bij te stellen. Maar let op: dit hoeft niet. We kunnen ook 

besluiten het oude advies te handhaven. We zullen u altijd betrekken bij onze overwegingen. 

 

Als het niveau van de eindtoets naar boven wordt bijgesteld, dan moet uw kind op dat 

niveau worden toegelaten. De middelbare school mag uw kind dan niet weigeren omdat er 

twijfel is of uw kind het niveau wel aankan. Het kan wel gebeuren dat er op de middelbare 

school van uw keuze op dat niveau geen plaats is. Als uw kind op de eindtoets een lagere 

score heeft dan het schooladvies dan blijft het advies bindend. Wijzigingen worden 

bijgewerkt in het digitale overdrachtsdossier. Op de BOVO-uitwisselingsmarkt kan de 

leerkracht van groep 8 de wijzigingen toelichten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


