Procedure schooladvies obs Branding

Procedure schooladvies
Doel van de procedure:
Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het
traject dat gevolgd wordt op basisschool Branding 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 toets resultaten vanaf groep 5.
2.
Vanaf eind groep 6 de criteria voor LWOO (leerweg ondersteunend onderwijs).
Waarbij de leerrendementen van de volgende toetsen bekeken worden: DMT kaart 3,
begrijpend lezen, rekenen/wiskunde algemeen en spelling.
3.
Sociaal leerlingvolgsysteem.
4.
Methode gebonden toetsen.
5.
Eventueel, diagnose en/of thuissituatie.
6.
Leerling-besprekingen.
7.
Entreetoets
8.
Eindejaarstoets
9.
Bij enkele leerlingen de NIO en/of Drempeltoets
Toelichting op de punten:
1.
Dit zijn de toets gegevens 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 en of drempeltoets worden de
leerrendementen bekeken van de volgende vakken: DMT kaart 3, begrijpend lezen,
rekenen/wiskunde algemeen en spelling. Als de leerling op twee vakken een score
heeft van minder dan 75% waarbij één van deze vakken Rekenen en/of begrijpend
lezen is komt deze leerling in aanmerking voor LWOO. Vanaf eind groep 6 bekijken
we deze rendementen en wordt hier ontwikkelingsperspectief op gezet. Halverwege
groep 7 wordt er opnieuw bij alle leerlingen gekeken naar hun leerrendementen. Voor
leerlingen die uitvallen op spelling en DMT (en eventueel begrijpend lezen) kan dat
duiden op dyslexie en is dat geen reden voor LWOO.
3.
Wij werken op de Branding met SCOL. Dit leerlingvolgsysteem brengt de sociaalemotionele ontwikkeling van de leerlingen in beeld.
4.
Methode gebonden toetsen zijn toetsen die aansluiten bij de betreffende methode.
De vragen zullen uitsluitend gaan over de behandelde stof.
5.
Een diagnose of thuissituatie die van invloed is op de leerresultaten van een leerling
worden meegenomen in een te geven advies.
6.
Van elke leerlingbespreking in acht jaar basisschooltijd wordt verslaglegging gedaan.
7.
De Entreetoets meet de basisvaardigheden van leerlingen op de onderdelen taal,
rekenen-wiskunde en studievaardigheden. De Entreetoets geeft een duidelijk beeld
waar een kind goed en minder goed in is binnen een vakgebied.
8.
De uitslag van de Eindejaarstoets wordt niet meegenomen bij het bepalen van het
advies. Wel wordt er voorafgaand aan de Eindejaarstoets geoefend met cito-toetsen
van voorgaande jaren. Dit heeft als doel de leerlingen bekend te maken met de wijze
van vraagstelling.
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9.

De Nio wordt afgenomen door een onafhankelijk bureau en kijkt vooral naar de
capaciteit van de leerlingen. De Nio wordt afgenomen bij leerlingen met een
eventuele LWOO verwijzing) . De Drempeltoets is een school toets en wordt
genormeerd door een onafhankelijk bureau. De Drempeltoets wordt afgenomen bij
alle leerlingen met een vermoedelijke vmbo verwijzing.

Adviescommissie
Op basisschool Branding 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:

Leerkrachten groep 7 en 8

Intern begeleider

Directie
Advies
Het advies in groep 7 bestaat uit een voorlopig advies wat tegelijkertijd met het
zomerrapport wordt gegeven. In groep 8 volgt eind januari een definitief advies, welke
voorafgaand aan de Eindejaarstoets na de cito m8 toetsing wordt gegeven.
Voorlopig advies
De groepsleerkrachten van groep 7 (mei/juni) maken in overleg met de leerkracht(en) van
groep 8, de intern begeleider en de directeur een voorlopig advies. Nadat de commissie het
voorlopige schooladvies heeft bepaald, wordt dit met ouders en leerling besproken. De
leerkracht van groep 7 bespreekt het zomerrapport en het voorlopig advies met de ouders
tijdens een gesprek van 15 minuten. Deze wordt schriftelijk verstrekt op een standaard
formulier, welke te vinden is in bijlage 1. Zowel ouders als de leerkracht ondertekenen dit
formulier. De verwachting van ouders noteert de leerkracht ook op de verzamelstaat.
Definitief advies
De leden van de adviescommissie bepalen in januari het definitieve schooladvies. Dit advies
komt tot stand na consensus bereikt te hebben binnen de adviescommissie. Van dit
schooladvies wordt alleen in uitzonderlijke gevallen, welke door de commissie worden
bepaald, afgeweken.
Bij verschil van mening tussen het advies van de commissie en de verwachting van de
ouders neemt de commissie een bindende beslissing en deelt deze beslissing mondeling aan
de ouders mee. In januari krijgen de ouders en de leerling het definitieve advies.
Deze wordt schriftelijk verstrekt op een standaard formulier welke te vinden is in bijlage 2.
Zowel ouders als de leerkracht ondertekenen dit formulier.
Formele afhandeling
Wanneer de leerlingen van groep 8 bij het voortgezet onderwijs zijn aangemeld zorgt de
leerkracht van groep 8 ervoor dat via de webapplicatie de leerling-gegevens op de VOscholen terechtkomen. Deze gegevens worden opgesteld in een onderwijskundig rapport.
De leerkracht van groep 8 zorgt ervoor dat van het onderwijskundig rapport een kopie wordt
overhandigd aan de ouders. Dit gebeurt gelijktijdig met het definitief advies.
Tenslotte ontvangt de Branding een handtekening van de ouders, zodat het document
definitief gemaakt kan worden en naar het voortgezet onderwijs gestuurd kan worden.
De ouders zorgen zelf voor de inschrijving van hun kind op het VO doormiddel van een code
die de ouders van de school ontvangen.
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Eindejaarstoets
De leerlingen van groep 8 van de Branding nemen deel aan de Cito Eindtoets. Dit is een
PRIMO afspraak. In principe doen álle leerlingen daar aan mee; soms zijn er uitzonderingen.
De score van deze toets wordt niet meegenomen in het advies. Indien de score van de
Eindejaarstoets zodanig afwijkt van het gegeven advies, blijft het uitgangspunt dat het
advies in principe niet wordt aangepast. De leerkracht bekijkt deze afwijking en neemt
contact met ouders op wanneer hij dit nodig acht.
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Bijlage 1

Aan de ouders / verzorgers van …………………………………
Brielle ; datum …………………………………
Geachte ouders / verzorgers,
De adviescommissie van basisschool de Branding* geeft een advies voor het voortgezet
onderwijs na uitvoerig overleg en rekening houdend met:
.
Alle toets resultaten uit het Cito-leerlingvolgsysteem;
.
De behaalde leerrendementen in de groepen 6.7 en 8 van de toetsen DMT (kaart 3),
Begrijpend lezen, SVS en Rekenen Algemeen;
.
Leerling kenmerken.
.
Entreetoets
.
Sociale vaardigheden

De commissie geeft aan:
Naam leerling …………………………………
Het voorlopig advies …………………………………

Handtekening leerkracht

Handtekening ouder / verzorger

…………………………………

…………………………………

*

De adviescommissie bestaat uit:
leerkrachten groep 7 en 8 (Rianne Jongejan, Heidi Hoogvliet, Peter Oole, Jacqueline Brus, Steffie van der
Linden),
intern begeleider (M. Hammerstein) en directeur (G. Bussink).
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Bijlage 2

Aan de ouders / verzorgers van …………………………………
Brielle ; datum …………………………………
Geachte ouders / verzorgers,
De adviescommissie van basisschool de Branding* geeft een advies voor het voortgezet
onderwijs na uitvoerig overleg en rekening houdend met:
.
Alle toets resultaten uit het Cito-leerlingvolgsysteem;
.
De behaalde leerrendementen in de groepen 6.7 en 8 van de toetsen DMT (kaart 3),
Begrijpend lezen, SVS en Rekenen Algemeen;
.
Leerling kenmerken.
.
Entreetoets
.
Sociale vaardigheden
.
Eventueel Nio en/of drempeltoets

De commissie geeft aan:
Naam leerling …………………………………
Het definitief advies …………………………………

Handtekening leerkracht

Handtekening ouder / verzorger

…………………………………

…………………………………

*

De adviescommissie bestaat uit:
leerkrachten groep 7 en 8 (Rianne Jongejan, Heidi Hoogvliet, Peter Oole, Jacqueline Brus, Steffie van der
Linden),
intern begeleider (M. Hammerstein) en directeur (G. Bussink).
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Bijlage 3
Overzicht schooladvies
Groep …..
Leerlingen

Voorlopig advies
Groep 7

Advies
Groep 8

Uitslag
Cito
Eindtoets

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
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Drempel
onderzoek

Aangenomen
op

Ouders

