Protocol Overstap PO – VO Da Costaschool
Hoe komt het basisschooladvies tot stand?
Om te komen tot het basisschooladvies wordt binnen de school gekeken naar de volgende zaken:
-

Resultaat Entreetoets groep 7
Resultaten van de Cito- toetsen in groep 7 en groep 8
Beoordelingen in groep 7 en 8 voor rekenen/wiskunde, spelling, begrijpend lezen,
woordenschat, wereldoriëntatie en Engels
Leerlingkenmerken zoals inzet, motivatie, concentratie, tempo, gedrag, samenwerken,
zelfstandigheid, huiswerkattitude en eventueel de thuissituatie
Heeft het kind, i.v.m. een specifieke onderwijsbehoefte, speciale begeleiding nodig in het
VO?

Hoe is de organisatie rondom het basisschooladvies binnen de Da Costaschool georganiseerd?
-

N.a.v. de uitslag van de Entreetoets noteert de leerkracht van groep 8 sterke en minder
sterke punten van de groep en kinderen afzonderlijk
De punten betreffende de individuele leerling komen aan de orde tijdens het startgesprek
met de ouders bij aanvang van het nieuwe cursusjaar
De leerkracht informeert de ouders over de overstap naar het Voortgezet Onderwijs tijdens
de voorlichtingsavond in november
De leerkracht voert voortgangsgesprekken met de ouders in november
Het basisschooladvies wordt opgesteld door de leerkracht van groep 8 in samenspraak met
de leerkracht van groep 7 en de directeur in december.
Het OKR wordt opgesteld door de leerkracht en de directeur in januari
De eindverantwoordelijkheid voor het basisschooladvies en het OKR berust bij de directeur
Het basisschooladvies wordt met de ouders besproken direct na de kerstvakantie

Hoe vindt de communicatie met het VO plaats?
-

Het basisschooladvies maakt deel uit van het OKR. Het OKR dient ter onderbouwing van het
advies
Ouders worden in de gelegenheid gesteld het OKR en de eventuele bijlagen in te zien twee
weken voor de start van de aanmeldingsperiode
Als ouders het niet eens zijn met de inhoud van het OKR gaat de school in gesprek met de
ouders
Indien er geen overeenstemming wordt bereikt, is de basisschool niet verplicht de inhoud
van het OKR te wijzigen
Ouders hebben het recht hun zienswijze schriftelijk vast te leggen. De visie van de ouders
wordt als bijlage toegevoegd aan het OKR
Ouders ondertekenen een verklaring waarin wordt aangegeven dat zij het OKR hebben
ingezien. Deze verklaring wordt als bijlage toegevoegd aan het OKR
Ouders ontvangen vóór aanmelding bij de VO- school een papieren versie van het OKR,
inclusief de eventuele bijlagen

-

Volgens het tijdpad van BOVO regio Haaglanden wordt het basisschooladvies en het OKR aan
de school voor VO overgedragen
De school voor VO geeft, ook volgens het tijdpad van BOVO bericht van toelating
De leerkracht van groep 8 bezoekt de uitwisselingsmarkt in juni. Het OKR wordt
doorgesproken met de brugklascoördinator en eventuele vragen worden beantwoord

Hoe gaat de Da Costaschool om met de eindtoets?

-

-

-

Zodra de scores van de Centrale Eindtoets bekend zijn, vergelijken de leerkracht van
groep 8 en de directeur deze met het basisschooladvies
De leerkracht van groep 8 bespreekt de uitslag van de Centrale Eindtoets met iedere
leerling afzonderlijk
Na dit gesprek gaat de papieren versie van de uitslag in een envelop met de leerling
mee naar huis
Voor leerlingen met een hoger Cito- advies moet het basisschooladvies worden
heroverwogen
Bij een hoger advies wordt er contact met de ouders opgenomen met de uitslag en
motivatie van de heroverweging: hogere cito score—advies blijft gelijk óf het advies
wordt naar boven bijgesteld
Op verzoek van ouders vindt er eventueel een gesprek op school plaats
Bij twijfel kan het basisschooladvies naar een hoger niveau worden bijgesteld; Tl naar
TL/H, TL/H naar H, H naar H/V, H/V naar V. Het laatste rapport moet dit ook
bevestigen, evenals inzet, tempo, zelfstandigheid en huiswerk
De wijziging wordt bijgewerkt in het OKR
Wel/geen wijziging wordt op papier meegegeven met de leerlingen.
Na aanpassing in het OKR kan er niet meer worden gewijzigd.
De leerkracht van groep 8 brengt de VO-school telefonisch of per email van de
wijziging van het advies op de hoogte
Op de BOVO-uitwisselingsmarkt (juni) wordt de wijziging verder toegelicht

