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Inleiding 
In groep 8 krijgen kinderen een schooladvies voor de overgang naar de middelbare school. Dat is een belangrijk 
moment in de schoolloopbaan van uw kind. In dit document kunt u lezen hoe het schooladvies op de P. 
Oosterleeschool tot stand komt. 
 

Doel 
Informeren van ouders van basisschoolverlaters over het proces van de overstap van het primair onderwijs (PO) naar  
het voortgezet onderwijs (VO).  
 

Afspraken 
 
Pré-advies groep 7 
In groep 7 wordt door de groepsleerkracht en intern begeleider een pré-advies opgesteld. Dit gebeurt op basis 
van: 

- Leerlingvolgsysteem (Cito-toetsen) 

- Entreetoets 

- Methodegebonden toetsen 

- Leerlingkenmerken (karakter, werkhouding, motivatie, sociaal-emotionele ontwikkeling, huiswerkattitude en 
de thuissituatie). 

De leerkracht van groep 7 bespreekt het pré-advies in juni/juli met de leerling en ouders. Het pré-advies wordt 
genoteerd in het leerling-administratiesysteem. 
 
Voorlopig basisschooladvies groep 8 – december 
In december stellen de leerkracht, de intern begeleider en de directie een voorlopig basisschooladvies op. Dit 
gebeurt op basis van:  

- Leerlingvolgsysteem (Cito-toetsen) 

- Cito B8-toetsen 

- Methodegebonden toetsen 

- Intelligentie onderzoek 

- Drempelonderzoek 

- Leerlingkenmerken (karakter, werkhouding, motivatie, sociaal-emotionele ontwikkeling, huiswerkattitude en 
de thuissituatie). 

De leerkracht van bespreekt het voorlopig basisschooladvies met de leerling en ouders. Indien gewenst sluit de intern 
begeleider of directie aan bij dit gesprek. Het voorlopig basisschooladvies wordt genoteerd in het leerling-
administratiesysteem. 
 
Definitief basisschooladvies – mei 
Alle basisscholen zijn verplicht om bij de leerlingen van groep 8 een eindtoets af te nemen. Op de P. Oosterleeschool 
is dit de Centrale Eindtoets van Cito. Indien het resultaat van de Eindtoets lager ligt dan het voorlopig 
basisschooladvies, verandert er niets aan het advies. 
Als de score hoger uitvalt, is de school verplicht om het basisschooladvies te heroverwegen. De leerkracht, intern 
begeleider en directie bekijken alle gegevens nogmaals en komen tot een besluit over het wel of niet bijstellen van 
het advies. In een gesprek met ouders en leerling wordt het besluit toegelicht. 
In geval van bijstelling van het advies, zal de leerkracht de betreffende school hiervan op de hoogte stellen. 
 
Testen en toetsen groep 8 
Aan het begin van groep 8 worden verschillende testen en toetsen afgenomen. De uitkomst van deze testen en 
toetsen geven nog beter zich op het niveau waarop de leerlingen op dat moment functioneren. Het gaat om een 
intelligentieonderzoek, het drempelonderzoek en de CITO B8-toetsen. 
Het drempelonderzoek is een toets die is ontworpen ter ondersteuning van het basisschooladvies. Deze toets loopt op 
in moeilijkheidsgraad (van niveau groep 5 tot niveau groep 8 en hoger) en is daarmee anders dan de CITO-toetsen. 



  

 
Met CITO B8-toetsen wordt bepaald waar de leerlingen staan in hun ontwikkeling op het gebied van begrijpend 
lezen, rekenen en spelling. 
 
Uit de CITO-toetsen en het drempelonderzoek kan blijken of de leerling in aanmerking komt voor voor Leerweg 
Ondersteunend Onderwijs (LWOO) of PraktijkOnderwijs (PrO). Leerweg Ondersteunend Onderwijs houdt in dat 
leerlingen extra ondersteuning krijgen om het VMBO (Basis, Kader of TL) makkelijker te doorlopen, bijvoorbeeld in 
de vorm van kleinere klassen, huiswerkbegeleiding of bijlessen. 
 
Een van de criteria om in aanmerking te komen voor LWOO of toegelaten te worden tot Praktijkonderwijs is het 
afnemen van een Intelligentie Onderzoek (NIO of ADIT). Het resultaat hiervan zal tijdens het adviesgesprek met 
ouders worden besproken. 
Onze school heeft ervoor gekozen om bij alle leerlingen het onderzoek af te laten nemen, om zo ook voor de 
leerlingen met een hoger pré-advies een nog beter beeld te krijgen van het juiste type vervolgonderwijs. 
Voorwaarde voor deelname aan het onderzoek is dat ouders hun schriftelijke toestemming hebben verleend. 
 
Onderwijskundig rapport 
Om zorg te dragen voor een goede overdracht naar de scholen voor voortgezet onderwijs vult de leerkracht voor 
elke leerling een digitaal OnderwijsKundig Rapport (OKR) in. Het opstellen van een OKR voor leerlingen die de 
basisschool verlaten is een wettelijke verplichting. 
In februari wordt een concept-versie van het OKR aan leerlingen/ouders meegegeven. Ouders hebben de 
gelegenheid om hun eigen visie schriftelijk toe te voegen. Pas nadat leerling/ouders het concept-OKR hebben 
ontvangen, wordt het OKR definitief gemaakt. Vanaf dat moment krijgt de VO-school waar de leerling zich heeft 
ingeschreven inzage in het OKR. 
 
Aanmelden op de middelbare school 
Tijdens het adviesgesprek in december ontvangen ouders/leerling een oriëntatieformulier. Hierop staan het 
voorlopig basisschooladvies en de middelbare scholen die dit schooltype aanbieden. Aan ouders en leerlingen wordt 
aangeraden om zich in december, januari en begin februari te gaan oriënteren op middelbare scholen en om een 
voorkeurslijst van 6 scholen op te stellen. 
Van 11 tot 24 februari start de aanmeldperiode. Hiervoor is het aanmeldformulier nodig. Het aanmeldformulier 
wordt op 10 februari aan leerling/ouders meegegeven. Op het aanmeldformulier vullen de 6 scholen van voorkeur 
in. Vervolgens leveren ouders aanmeldformulier in op de school van eerste keuze. 
In april ontvangen ouders het bericht met op welke school de leerling is geplaatst.  
Op www.bovohaaglanden.nl is meer informatie met betrekking tot de procedure van aanmelding beschikbaar. 
 
Informatieavond voor ouders 
Aan het begin van het schooljaar worden ouders door de basisschool uitgenodigd voor een voorlichtingsbijeenkomst 
over de overstap van groep 8 naar het voortgezet onderwijs. 
 
Uitwisselingsmarkt BOVO 
In juni vindt een warme overdracht plaats. Hierbij worden de leerlingen door de leerkrachten van de groepen 8 met 
de docenten van het voortgezet onderwijs besproken.  
 
Tijdpad groep 8 schooljaar 2022-2023 

Wanneer  Wat 

Dinsdag 6 september  Informatiemiddag en -avond  

Woensdag 5 oktober  Afname CAP (NIO/ADIT) door HCO  

Maandag 17 oktober  Afname technisch lezen van drempelonderzoek  

Woensdag 19 oktober  Afname drempelonderzoek  

Woensdag 2 tot en met 
vrijdag 11 november  

Afname B8-toetsen  

Maandag 21 november tot en 
met vrijdag 2 december 

Voorlopig basisschooladvies: gesprek leerling, ouders en leerkracht 

Vrijdag 23 december  Het oriëntatieformulier wordt aan ouders/leerlingen meegegeven 

Zaterdag 23 februari tot en 
met vrijdag 10 februari 

Oriëntatieperiode: ouders en leerlingen oriënteren zich op middelbare scholen 

Vrijdag 10 februari  Het aanmeldformulier wordt aan ouders/leerlingen meegegeven 

http://www.bovohaaglanden.nl/


  

Zaterdag 11 tot en met vrijdag 
24 februari 

Eerste aanmeldperiode: ouders melden hun kind aan op de middelbare school van 
eerste keuze 

Dinsdag 18 en woensdag 19 
april  

Centrale Eindtoets  

 

Informatie aan de ouders/verzorgers 
De gehele kwaliteitskaart wordt voor 1 oktober op de website gedeeld. 
Tijdens de informatieavond krijgen ouders een mondelinge toelichting op bovenstaande procedure. 

 


