Procedure advies Voortgezet Onderwijs (PO-VO procedure)

Ieder jaar maken de groep 8 leerlingen de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Het is belangrijk dat die overstap goed
verloopt. Daarom hebben de Utrechtse schoolbesturen en de gemeente Utrecht afspraken gemaakt over de aanmelding en toelating tot het
voortgezet onderwijs. Deze afspraken vormen samen de PO-VO procedure. In dit document leest u hoe deze procedure op OBS Tuindorp
verloopt.
Tot stand komen van het advies
Leerkrachten weten veel over de ontwikkeling, interesses, talenten en mogelijkheden van uw kind. Op grond van deze kennis, de vaardigheden
van een leerling en de toetsgegevens uit het leerlingvolgsysteem, komt de school tot een advies voor het voortgezet onderwijs. Bij het tot stand
komen van dit schooladvies wordt gekeken naar aspecten zoals werkhouding, motivatie, de sociaal-emotionele ontwikkeling, studiehouding en
studievaardigheden. Als onderbouwing van dit advies kunnende de CITO-toetsgegevens van begrijpend lezen, rekenen/wiskunde en
studievaardigheden in de groepen 6 t/m 8 gebruikt worden.
Het advies van de basisschool is het advies van de school en niet van een enkele leerkracht. Dat betekent dat naast de groepsleerkracht, ook de
intern begeleider en overige leerkrachten uit de bovenbouw betrokken zijn bij het vormen van het advies. In het gesprek nemen we ook de
verwachting van ouders en kind mee. Daarom ontvangt u begin groep 7 een briefje waarin u kunt aangeven welke vervolgopleiding in uw visie
het beste bij uw kind past. Bij alle adviesgesprekken is het kind zelf ook aanwezig.
Schooladvies
Door het grote aanbod aan middelbare scholen in Utrecht is het raadzaam in groep 7 alvast een begin te maken met het bezoeken van open
dagen (deze vinden vaak gelijktijdig plaats). De eerste open dagen vinden vaak plaats in november. Daarom plannen wij voorafgaand hieraan in
oktober de eerste adviesgesprekken. U krijgt op dat moment van ons een overzicht met Middelbare Scholen in de regio Utrecht. Tijdens dit
gesprek bespreken we welke scholen wij adviseren om te bezoeken tijdens de open dagen. Daarmee geven wij alvast een richting voor het
niveau.
Voorlopig eindadvies
Eind groep 7 krijgt uw kind een voorlopig advies. Dit is een tweedelig advies en kan zijn VMBO BB/KB, VMBO GL/TL, VMBO TL/HAVO of
HAVO/VWO.
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Voorlopig eindadvies
In Utrecht en Stichtse Vecht is met alle schoolbesturen afgesproken dat het basisschooladvies in principe enkelvoudig is. Daarom krijgt uw kind
in oktober groep 8 een voorlopig enkelvoudig advies. Met dit advies kind u de open dagen in november nog gerichter bezoeken.
Definitief eindadvies
In januari groep 8 krijgt het kind een definitief enkelvoudig advies. Naast dit enkelvoudige advies kan de basisschool ook aangeven welk
brugklastype zij voor deze leerling het meest passend vindt. Het zogenaamde plaatsingsadvies is niet bindend, maar wordt wel zoveel mogelijk
opgevolgd door de school voor voortgezet onderwijs. Met deze manier van adviseren geven we in Utrecht en Stichtse Vecht de ruimte om groeien opstroommogelijkheden van leerlingen ook in het advies tot uitdrukking te brengen.
Onderwijskundig rapport (OKR)
In het definitieve adviesgesprek wordt ook het onderwijskundig rapport (OKR) doorgenomen. Dit rapport is ingevuld door de leerkracht en intern
begeleider en geeft een uitgebreid beeld geeft van de leerresultaten en vorderingen, het gedrag, de (sociaal-emotionele) ontwikkeling en de
ondersteuningsbehoeften van de leerling. Het OKR is tevens het digitale overdrachtsdossier voor de middelbare scholen en zal inzichtelijk zijn
voor de toekomstige school.
Centrale eindtoets

Alle kinderen in groep 8 zijn verplicht om een eindtoets te maken. De eindtoets vindt plaats nadat de basisschool het deﬁnitieve schooladvies
heeft gegeven en de leerling zich heeft ingeschreven voor een VO school. De uitkomst van deze toets is een zogenaamd ‘objectief tweede
gegeven’ en een aanvulling op het advies van de basisschool. De wet stelt dat de basisschool het schooladvies in overleg met ouders moet
heroverwegen als een leerling op de eindtoets tenminste een half niveau hoger scoort dan het schooladvies. Dit betekent niet dat het
schooladvies ook altijd naar boven moet worden bijgesteld. De basisschool is immers op grond van een totaalbeeld van een leerling tot dit advies
gekomen en is niet verplicht dat bij een hogere toetsuitslag aan te passen.
Op de website https://www.naarhetvo.nl/handige-links-voor-ouders/ kunt u alle informatie vinden over het traject ‘Naar het VO’. Hier is ook de
ouderbrochure te vinden. Tevens kunt u hier de ‘ouderapp’ downloaden. Alle informatie over passend onderwijs, schoolprofielen, belangrijke
data en procedures komen hierin aan bod.
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