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1.

INLEIDING

Dit protocol informeert u over de procedure waarop De Oase voor elk kind tot een passend schooladvies voor
het VO komt. Om dit te bewerkstelligen zijn een goede samenwerking tussen scholen, regionale afspraken en
een zorgvuldige informatieoverdracht van groot belang. Een warme overdracht, een passende vervolgopleiding
en een doorlopende leer- en ontwikkelingslijn blijven voorop staan.
Gezamenlijke inzet
Elk kind op het juiste niveau in laten stromen in het voortgezet onderwijs is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van PO en VO. Een schooladvies is een inschatting die gemaakt wordt door de
leerkrachten dat voortvloeit uit analyses van zowel de schoolprestaties als de persoonlijke ontwikkeling van het
kind. Het kunnen bieden van de juiste ondersteuning ligt vervolgens in handen van het VO. Het uiteindelijke
doel is dat de leerling op het VO onderwijs volgt op het niveau dat het beste aansluit bij zijn of haar
mogelijkheden en ambities èn waarmee hij of zij de beste kansen krijgt voor een volwaardige en eigen plek in
de maatschappij.
Inzicht voor de ouders
De procedure biedt handvatten om de ouders meer helderheid en inzicht te geven in de overwegingen en
werkwijzen die horen bij het schooladvies en bij de mogelijke inschatting van de extra ondersteuning in het VO.
Als de basisscholen hun ouders al bij het begin van het adviesproces betrekken geeft dat openheid en
duidelijkheid. Hierdoor kunnen school en ouders de inzichten en verwachtingen goed op elkaar afstemmen,
met als resultaat voor elke leerling een passend schooladvies.
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2.

DE PROFESSIONALS: ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

De overgang van het kind van primair naar voortgezet onderwijs is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van
de betrokken professionals en de ouders. Het is belangrijk dat PO en VO dit proces samen vormgeven,
vastleggen, uitvoeren en evalueren.
Vanaf groep 1

Vanaf groep 1 worden ouders maandelijks geïnformeerd over de doelen waar de kinderen op
school aan werken. Om kinderen mede-eigenaar te maken van zijn eigen ontwikkeling voeren
we vanaf groep 1 drie keer per jaar ouder-kind gesprekken. Tijdens dit gesprek wordt de
ontwikkeling en doelen van het kind besproken.
Wanneer een kind extra ondersteuning/uitdaging nodig heeft wordt er uiteraard niet gewacht
met het informeren van ouders, maar worden ouders direct uitgenodigd voor een gesprek.

Vanaf groep 3

Midden groep 6

Vanaf groep 3 geven we deze grafiek mee, zodat ouders zicht hebben op de Cito scores van
hun kind. Parnassys:
Overzichten à leerlingvolgsysteem à niet methode toetsen leerling à leerlinggrafieken à
toetsseries: DMT, spelling, rekenen en begrijpend lezen à Grafiektypes: vaardigheidsscores
grafiek à score eenheden: vaardigheidsscore en niveau à varianten: per toetsserie en uitleg
Vanaf groep 6 krijgen de kinderen in hun portfolio een prognose VO uit Parnassys mee. Hierin
staan de verwachtingen op basis van de huidige resultaten.
Overzichten à leerlingvolgsysteem à overig LVS à Grafieken prognose VO à toetsseries:
DMT, spelling, rekenen en begrijpend lezen à Toon landelijke lijn: ja à toon resultatentabel:
ja à varianten: Prognose VO en uitleg
Er wordt vanuit gegaan dat de groei die de kinderen hebben doorgemaakt zich voortzet.
Tijdens de ouder-kind gesprekken worden de doelen en vaardigheden besproken die het kind
nog te leren heeft om naar dat niveau van onderwijs te gaan. Deze staan beschreven in het
schema ‘leerling kenmerken’. Deze doelen en vaardigheden worden opgenomen in het
portfolio.

Eind groep 7

Na het maken van de Entree-toets krijgen de kinderen een voorlopig schooladvies op papier
van de leerkracht van groep 7 mee naar huis. Dit wordt eind groep 7 tijdens het ouder-kind
gesprek toegelicht. Dit voorlopig advies is besproken met de leerkracht van groep 7, de intern
begeleider en de directie.
In dit schooladvies staat welk type voortgezet onderwijs het beste bij het kind past. Het is
gebaseerd op onder andere:
- de aanleg en de talenten van het kind;
- de leerprestaties (Cito-resultaten, methodetoetsen en de Entree-toets);
- de algehele ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode;
- gedrag rond huiswerk;
- de concentratie, de motivatie en het doorzettingsvermogen van de leerling

Begin groep 8

De interventies die uit de analyse van de Entree-toets gekomen zijn worden ingezet. Er wordt
gewerkt aan reparatiedoelen.
Voor eind januari van het schooljaar waarin het kind de basisschool verlaat, bespreekt de
leerkracht van groep 8 met ouders en het kind het definitief schooladvies voortgezet
onderwijs. Dit wordt vastgelegd in een document als bijlage bij het onderwijskundig rapport.

Midden groep 8
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Het definitieve advies wordt wederom eerst besproken met de leerkrachten van groep 7 en 8,
de intern begeleider en de directie.
April groep 8

De CITO eindtoets wordt afgenomen. De score van de eindtoets wordt in mei in een enveloppe
met een begeleidende brief meegegeven aan de kinderen uit groep 8.
De uitslag van de Eindtoets PO wordt gemeld in BRON. Bij een hogere uitslag dan in het
definitief schooladvies gegeven, moet (binnen twee weken na binnenkomst van de uitslag) een
heroverweging van het schooladvies plaatsvinden. Deze heroverweging kán leiden tot een
bijstelling van het oorspronkelijk vastgestelde schooladvies. Het is wenselijk dat de VO-school,
waar de leerling is aangemeld, bij de heroverweging wordt betrokken.

Juni groep 8

De leerkracht maakt samen met de intern begeleider een analyse van de Eindtoets. De analyse
wordt met het team besproken. Dit kan leiden tot interventies voor (een gedeelte) van de
school en/of de groep.
Er vinden warme overdrachten plaats tussen de contactpersoon van het VO en de leerkracht
van groep 8 over de geplaatste leerlingen.

Juli groep 8

Extra ondersteuningsbehoefte:
De leerkracht maakt voor een kind met een extra ondersteuningsbehoefte de inschatting van de noodzakelijke
extra ondersteuning in het VO. Leerkrachten voeren dan het gesprek met ouders aan de hand van het
opgestelde ontwikkelingsperspectief (OPP), of bespreken met behulp van het groepsplan de extra
ondersteuning die het kind krijgt. Ook is het gesprek met de ouders bedoeld om onderling over de verdere
ontwikkeling af te stemmen en een realistisch perspectief voor hun kind te schetsen.
De intern begeleider
De intern begeleider bewaakt de adviesprocedure op tijdigheid, transparantie en consistentie.
- Met tijdigheid wordt bedoeld dat scholen en leerkrachten alle aspecten van de procedure op het juiste
en vooraf geplande moment zorgvuldig uitvoeren. Dat houdt in dat de school de afgesproken
gegevens gebruikt en dat deze op een juiste manier geïnterpreteerd worden.
- Met transparantie wordt bedoeld dat de werkwijze om tot het uiteindelijke schooladvies te komen
voor alle betrokken partijen inzichtelijk is.
-

Met consistentie wordt bedoeld dat het proces nauwlettend gevolgd wordt, opdat de uitspraken die
leerkrachten doen samenhangend zijn, gebaseerd op betrouwbare gegevens uit het leerling dossier.

De directeur van de basisschool
De directeur is eindverantwoordelijk voor het opstellen van het schooladvies en bewaakt in die zin actief de
werkwijze in de school om zorgvuldig tot dit advies te komen. Bij het bewaken van die werkwijze hoort ook het
planmatig evalueren van de gevolgde werkwijze, het op peil houden van de expertise over de inrichting van het
van het vervolgonderwijs en het beoordelen van de afgegeven adviezen over langere termijn.
Deskundigen
Wanneer de school twijfelt over het schooladvies, kan expertise vanuit het samenwerkingsverband IJsselBerkel ingeschakeld worden. Mocht het nodig zijn kan de onderwijscoach en/of orthopedagoog helpen bij de
advisering. Daarnaast wordt er contact gezocht met de zorgcoördinator van het VO om te kijken naar de
mogelijkheden van de desbetreffende school. Wanneer de deskundige VO aanvullend onderzoek wil laten
uitvoeren, wordt die vraag bij de basisschool van de leerling neergelegd. De basisschool blijft in regie.
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3.

HOE HET SCHOOLADVIES TOT STAND KOMT

1. Cito-resultaten
Het advies is gebaseerd op de resultaten van de Cito LOVS-toetsen van groep 6, 7 en 8 en de Entree-toets. Dit
advies is gebaseerd op basis van de resultaten van de toetsen (op volgorde van belangrijkheid) van begrijpend
lezen, rekenen, spelling en technisch lezen. Het advies, gebaseerd op Cito-resultaten, geeft een feitelijke
onderbouwing van het uiteindelijke schooladvies. Het kan geïnterpreteerd worden als het minimale
schoolniveau dat een leerling, op basis van enkel en alleen de resultaten van de Cito LOVS toetsen, aan zou
moeten kunnen.

+
2. Klasplaatsingsvoorstel
Het klasplaatsingsvoorstel is een aanvulling op het advies dat gebaseerd is op de Cito-resultaten en kan gezien
worden als de professionele inschatting van de basisschool zelf. Het kan afwijken van het berekende
schooladvies . Om tot een goed onderbouwd klasplaatsingsvoorstel te komen kan de leerkracht gebruik maken
van de resultaten van de methode-gebonden toetsen en observaties gericht op inzet, (intrinsieke) motivatie,
taakgerichtheid, zelfstandigheid en huiswerkgedrag.

=
3. Schooladvies
Het definitieve schooladvies is gebaseerd op:
1. Cito-resultaten;
2. het klasplaatsingsvoorstel.
Indien het klasplaatsingsvoorstel afwijkt van het advies gebaseerd op de Cito-resultaten ontstaat er
automatisch een gecombineerd schooladvies.
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De Eindtoets PO wordt gebruikt als objectivering van het schooladvies. Indien de score hoger uitvalt dan het
gegeven schooladvies advies moet de basisschool dit advies heroverwegen en dit samen met de ouders en de
leerling opnieuw bespreken. Dit kan leiden tot een aanpassing van het schooladvies.
*Dit schooladvies wordt uitgewisseld met BRON.

Toelichting:
Het PO telt een veelheid aan instrumenten om de ontwikkeling van het kind te volgen. Om te komen tot een
evenwichtig advies is het noodzakelijk afspraken te maken over het type gegevens dat scholen gebruiken. Deze
gegevens komen uit de volgende vijf bronnen:
1. Het leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS)
Het LOVS levert via methodeonafhankelijke toetsen, in termen van het beheersingsniveau, objectieve
informatie over de leerprestaties van kinderen. In verband met de onderbouwing van het advies gebruiken
scholen de gegevens op het gebied van rekenen, technisch- en begrijpend lezen en taal/spellen. Via individuele
groeicurven volgen scholen de prestaties van de kinderen. Door bandbreedtes te gebruiken kan inzicht
verkregen worden in de bereikbaarheid van hogere niveaus. Dit kan het gesprek met ouders over het
uitstroomniveau VO illustreren en de onderbouwing ervan kracht bijzetten.
2. Methode-gebonden toetsen
Methode-gebonden toetsen geven informatie over de mate van beheersing van een bepaald deel van een
aangeboden en verwerkt leerstofgebied. Ook geeft het de leerkracht informatie over het tempo waarin de kind
leert, de mate van beheersing van het leerstofonderdeel en eventueel specifieke fouten. Anders dan de LOVStoetsen, geven deze toetsen dus vooral informatie die bruikbaar is voor het inrichten van het vervolg van het
leerproces.
3. Observaties door de leerkracht
Tijdens het werken met het kind doet de leerkracht al of niet gesystematiseerde indrukken van het kind op. In
dit verband is vooral de informatie over de motivatie voor leren en de werkhouding van het kind van belang.
In de praktijk van alledag is het niet mogelijk hierover objectieve gegevens te verzamelen. Hierbij kunt u
denken aan zelfstandigheid, taakgerichtheid en huiswerkgedrag. Het beeld van elk kind wordt in een reeks van
jaren en door ervaringen van verschillende leerkrachten opgebouwd. Aansluitend op de observaties door de
leerkracht, gebruikt de school informatie over de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Op CBS De
Oase wordt gebruik gemaakt van KanVas. Dit instrument kan worden gebruikt om de stimulerende en
belemmerende factoren tot betrekking van het leren in kaart te brengen. Deze kunnen gebruikt worden bij het
opstellen van het schooladvies VO.
4. Achtergrondgegevens
Gegevens over de thuissituatie van het kind kunnen van belang zijn bij de onderbouwing van het voorlopig
schooladvies. Dat geldt zowel voor de belemmerende als de bevorderende / stimulerende factoren. Ook
andere factoren die een positieve dan wel negatieve invloed kunnen hebben op het succes in het voortgezet
onderwijs worden benoemd.
5. Entreetoets
De Oase neemt, behalve de Cito LOVS-toetsen, ook de Entreetoets van Cito af. De uitslag van deze toets kan ter
aanvulling meegenomen worden in het bepalen van het klasplaatsingsvoorstel. Daarnaast geeft de uitslag
indicaties voor de inzet van interventies voor de rest van het schooljaar in groep 8.
Bovenstaande bronnen vormen de kwantitatieve en kwalitatieve input voor het opstellen van het
klasplaatsingsvoorstel. De feitelijke onderbouwing van het klasplaatsingsvoorstel berust dus op de redenering
dat scholen en leerkrachten deze bronnen gebruiken. Deze redenering dient zo sluitend mogelijk (valide) en
van goede argumenten voorzien te zijn. De kwaliteitstoets voor deze onderbouwing is de begrijpelijkheid ervan
voor ouders.
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4. STAPPEN KINDEREN MET EXTRA ONDERSTEUNINGSBEHOEFTE
De PO school maakt een inschatting over de extra ondersteuning die het kind nodig heeft om succesvol te zijn
na de overstap in het voortgezet onderwijs. De PO school houdt naast de kind- (en gezins)factoren ook
rekening met:
- het grote verschil in de inrichting van het onderwijsaanbod in de PO school en die van de VO school.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan: van één leerkracht naar veel docenten, verschillend in hun
pedagogische en didactische aanpak; van een kleine school naar een grote school; van een uitermate
gestructureerde omgeving naar een meer vrije omgeving.
- het extra ondersteuningsaanbod verschilt per VO school, hun aanbod is beschreven in het
schoolondersteuningsprofiel van de scholen.
Ieder kind in het reguliere basisonderwijs die extra ondersteuning krijgt, behoort na de invoering van passend
onderwijs een ontwikkelingsperspectief (OPP) te hebben. Daarin wordt o.a. duidelijk:
- wat de uitstroombestemming van het kind is naar het voortgezet onderwijs,
- welke ondersteuning hij/zij nodig heeft en ontvangt,
- indien van toepassing: de afwijkingen van het reguliere onderwijsprogramma.
Binnen het OPP bestaan de volgende mogelijke uitstroombestemmingen:
- één van de schoolsoorten van het reguliere voortgezet onderwijs,
- het praktijkonderwijs,
Het uitgangspunt van het gesprek met ouders over een extra aanbod in het VO is de ondersteuningsvraag van
het kind/ouders en wat de effecten zijn van de reeds ingezette aanpassingen in de schoolomgeving. Een
deskundige PO of VO, een orthopedagoog of psycholoog, kan door de PO school betrokken worden bij de
inschatting van het extra ondersteuningsaanbod. Als er een verschil is tussen de visie van de PO school en
ouders is een gesprek noodzakelijk, waarbij een deskundige PO / VO / Toeleiding kan aansluiten. Een extra
aanbod kan bijvoorbeeld nodig zijn voor leerlingen met een lichamelijk of verstandelijke beperking, een
chronische ziekte, gedragsproblemen of een leerstoornis. De leerkracht van groep acht neemt indien nodig in
een vroegtijdig stadium contact op met de desbetreffende specialist in het VO om de ondersteuningsbehoeften
tijdig te bespreken. De uitkomsten van dit gesprek kunnen meegenomen worden in het
uitstroomprofiel/advies.
De school onderzoekt eerst of ze het kind zelf de extra onderwijsondersteuning kan bieden, eventueel met een
arrangement in de school of met extra ondersteuning vanuit het (voortgezet) speciaal onderwijs.
Heeft de school onvoldoende informatie voor een goede beoordeling, dan kan de school extra informatie
vragen aan de ouders en de PO school. Wil de school dat een psycholoog of een orthopedagoog van het
samenwerkingsverband aanvullend onderzoek doet, dan is hiervoor toestemming van ouders nodig, dat geldt
ook als de school informatie over de leerling bij andere instanties wil opvragen.
Wanneer deze aanvullende informatie niet beschikbaar is of komt, moet de school werken met de informatie
die er wel is. Ook als de ouders aangeven dat ze geen informatie willen leveren, moet de school het onderzoek
uitvoeren met de informatie die wel beschikbaar is.
Kan de school zelf geen passende ondersteuning bieden, dan overlegd de school met ouders over een
passende plek zoals binnen het samenwerkingsverband de extra ondersteuning georganiseerd is op een andere
reguliere of speciale VO school regelen. Dat gebeurt in overleg met de ouders, de PO school wordt hierover
geïnformeerd.
Aanvullend onderzoek:
Voor de aanvraag TLV PRO en bij twijfel LWA / OPDC / PRO blijft een intelligentieonderzoek noodzakelijk. Het
onderzoek mag niet ouder zijn dan twee jaar op 1 maart van het schooljaar dat de leerling de school verlaat. De
PO school bespreekt eind groep 7 met de deskundige PO, de orthopedagoog/ psycholoog die verbonden is aan
hun school, bij welke kinderen een intelligentie bepaling nodig is, zodat het dossier voldoet aan de wettelijke
criteria PRO.
Het onderzoek wordt afgenomen door een deskundige PO, zij vraagt ouders toestemming, nodigt het kind uit,
test het kind en bespreekt de onderzoeksresultaten met ouders. Het verslag wordt daarna met instemming van
ouders ook met de PO school gedeeld. Daarna voegt de PO school het verslag toe aan het leerlingdossier
overgang van PO naar VO, hiermee is het dossier compleet.
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Praktijkonderwijs en Voortgezet speciaal onderwijs:
Voor PRO en VSO moet het bevoegd gezag van de V(S)O school een aanvraag TLV PRO of TLV VSO indienen bij
de afdeling Toeleiding van het samenwerkingsverband. De aanvraag met de dossierstukken wordt door de
afdeling Toeleiding in behandeling genomen. Bij een volledige aanvraag wordt door de deskundige Toeleiding
in overleg met deskundige VO een datum voor een toelaatbaarheidsoverleg gepland. Het
samenwerkingsverband besluit om de toelaatbaarheidsverklaring PRO of VSO af te geven. Ouders, de PO
school en de VO school met passend aanbod worden schriftelijk op de hoogte gesteld van het besluit.

5. DE ROL VAN DE OUDERS
Het behoort tot de verantwoordelijkheid en de professionaliteit van de basisschool om een schooladvies te
formuleren dat recht doet aan de kwaliteiten van het kind en in lijn is met de bereikte resultaten. Met dit
advies in de hand melden ouders hun kind aan bij een VO-school. Ouders hebben de mogelijkheid om hun kind
bij meerdere VO-scholen aan te melden*. Zij dienen dit tijdig te doen (vóór 1 maart voorafgaand aan het jaar
dat hun kind naar het VO gaat). Op basis van het voorlopig schooladvies in groep 6 en 7 hebben de ouders een
belangrijke rol in het goed afstemmen van de verwachtingen bij henzelf en hun kind. Zij kunnen hun kind
tijdens het leren stimuleren en motiveren.
Ouders tekenen bij de adviesgesprekken het overstapdocument waarin zij toestemming geven voor het delen
van de gegevens van het kind, met het VO.

6. DE JAARLIJKSE TERUGKOPPELING
De basisschool heeft belang bij een terugkoppeling van de resultaten in het voortgezet onderwijs. Zo kan de
basisschool bekijken of leerlingen nog op het niveau zitten dat zij hebben geadviseerd. Naarmate de kinderen
het voortgezet onderwijs verder doorlopen neemt de invloed van de inbreng van het primair onderwijs af.
Daarmee zijn vooral de gegevens na het eerste jaar en in mindere mate na het tweede jaar voortgezet
onderwijs van belang. De Oase heeft in de jaarplanning opgenomen op welk moment zij terug kijken. Dit wordt
gedaan door middel van een reünie. Het doel is leren van de feedback op het gerealiseerde niveau. In gesprek
met het voortgezet onderwijs komen vooral de afwijkingen aan de orde. Door aan de hand daarvan met elkaar
te verkennen wat de oorzaken zijn voor de afwijking, leren beide partijen van elkaar.
Daarnaast wordt er ieder jaar een enquête bij ouders van schoolverlaters afgenomen. De vragen zijn
opgenomen in hoofdstuk 9.

7. HET VOLGEN EN BESPREKEN VAN TRENDS
In de trendanalyse is een meerjarig overzicht van de resultaten van de berekende adviezen en de
klasplaatsingsvoorstellen opgenomen. Hierin kunnen trends gezien worden. Aan de hand van deze trends
kunnen analyses worden gemaakt.
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8. Overzicht leerling profielschetsen per onderwijsniveau
Algemene competentielijst voor het voortgezet onderwijs
NB: Waar ‘hij’ staat, kan ook ‘zij’ worden gelezen.
Leerattitude
Agendagebruik
Huiswerk maken
Om hulp vragen
Werkstuk maken

•
•
•
•
•

Presentatie geven

•

Groepsopdracht
maken

•
•
•
•
•

Aantekeningen
maken
Samenvatting
maken
Handig informatie
zoeken
Toetsen plannen
en voorbereiden
Handig tijd indelen
9rekening houden
met vermoeidheid
en stress)
Werk controleren
Sociaal
emotioneel
Respectvol
omgaan met
anderen
Houden aan
afspraken en
regels

•
•
•
•
•
•

Het kind schrijft al het huiswerk in de agenda.
Het kind heeft al het huiswerk af wat voor een bepaalde dag is opgegeven.
Het kind kan hulp vragen als hij ergens mee zit.
Het kind kan hulp vragen uitstellen.
Het kind maakt zelfstandig zijn werkstuk (plannen, indelen, maken en op tijd
inleveren).
Het kind kan een presentatie geven (voorbereiden, weten wat verteld gaat
worden, weten hoe verteld gaat worden, weten wat getoond gaat worden,
presenteren).
Het kind kan samenwerken.
Het kind kan werk verdelen.
Het kind kan luisteren naar een medeleerling.
Het kind kan accepteren dat de samenwerking minder goed verloopt.
Het kind kan kort en bondig opschrijven wat de docent vertelt.
Het kind kan in het kort opschrijven wat de docent verteld heeft en wat je
moet leren.
Het kind kan informatie opzoeken in een boek, in een naslagwerk of op
internet bijvoorbeeld.
Het kind kan zelf de tijd in delen en kan bij de voorbereiding van een toets
zelf het werk verdelen.
Het kind hanteert goede manieren om een toets te leren.
Het kind kan een goede planning maken en de week overzien.
Het kind kan dus zien wanneer hij iets te doen heeft en wanneer hij tijd heeft
om huiswerk te maken en/of te leren.

•
•

Het kind kan zelf het werk nakijken.
De leerling kan zelf nagaan of hij het goede werk heeft gemaakt of geleerd.

•

Het kind kan respectvol omgaan met docenten en medeleerlingen; d.w.z. niet
roepen, schreeuwen, schelden, aanraken, dreigen en boos weglopen.

•
•

Het kind weet hoe hij zich moet gedragen en doet dit ook.
Het kind houdt zich aan regels en afspraken.
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Praktijkonderwijs
Cognitief/didactisch
Intelligentie en
achterstand

Probleemoplossend
vermogen

•

•
•
•

Taalvaardigheden

•
•
•
•
•
•

Rekenvaardigheid

•
•
•
•

Leerattitude
Interesse

•
•

Inzet/tempo

•
•
•
•
•

Concentratie

•
•
•

Planmatig werken

•
•
•
•

Huiswerkattitude

•
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IQ tussen 55 en 80 plus
Een leerachterstand van drie jaar of meer in twee of meer domeinen
(rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen) (nb. Combinatie op
technisch lezen en spelling is niet voldoende).
Het kind heeft praktijkgericht onderwijs nodig.
Het kind heeft meer tijd nodig voor het opnemen van informatie en om het
geleerde toe te passen of te combineren in andere situaties.
Het doorsnee probleemoplossend vermogen is niet sterk ontwikkeld bij de
kinderen.
Het kind heeft moeite met zelf ordening aan te brengen in de leerstof.
Het kind leert door praktische inprenting, niet door inzicht.
Het kind kan eenvoudige teksten lezen over alledaagse onderwerpen die
aansluiten bij de leefwereld.
De teksten zijn eenvoudig van structuur, de informatie is herkenbaar
geordend.
De teksten hebben een lage informatiedichtheid en bestaan voornamelijk uit
frequent gebruikte (of voor kinderen alledaagse) woorden.
De taalvaardigheden sec zijn voor het kind geen ondersteuning om een
opdracht of onderwerp te begrijpen.
Streefdoel: Referentieniveau 1F.
Het kind kan, met hulp, eenvoudige rekenvaardigheden toepassen zoals
hoofdrekenen, rekenregels gebruiken, meten en schatten.
In de concrete wereld kan het kind de rekenvaardigheden functioneel
(beperkt) toepassen.
Streefdoel: Referentieniveau 1F.
Het kind voert eenvoudige praktische taken, die goed uit te voeren zijn,
gemotiveerd uit.
Het kind verkiest alledaagse opdrachten boven schriftelijke en/of abstracte
opdrachten.
Het kind kan routineklussen enthousiast uitvoeren.
Het kind kan met enthousiasme een redelijk tempo halen bij praktische en
beroepsgerichte opdrachten.
Het kind kan bij schoolse opgaven van een gemiddelde moeilijkheidsgraad
niet tot een redelijk tempo komen: vooral theoretische vakken vragen om
een flinke tijdsinvestering
Het kind is gebaat bij veel persoonlijke stimulans en opdrachten met een
duidelijke structuur.
Het kind kan korte, eenduidige en eenvoudige taken die vaak herhaald
worden, met inzet uitvoeren.
Voor het kind is juist praktische oefening heel erg belangrijk.
Het kind heeft een duidelijke behoefte aan structuur, rust en veiligheid.
Het kind heeft over het algemeen een korte spanningsboog, vooral bij de
vakken waar hogere eisen gesteld worden aan de cognitieve vaardigheden,
zoals bij avo-vakken.
Het kind is vooral praktisch georiënteerd.
Het kind heeft behoefte aan herkenbare, kort en gestructureerde
opdrachten.
Ondersteuning bij de uitvoering van de opdrachten is bijna altijd nodig.
Het kind is minder goed in staat om zelf structuur te maken in de uit te
voeren opdrachten.
Het praktijkonderwijs kent in het algemeen geen huiswerk.

september 2021

Zelfstandigheid

•
•
•
•
•
•

Sociaal emotioneel
Zelfbeeld

Sociale omgang

Behoefte

Het kind kan huiswerk alleen met gestructureerde hulp maken.
Het kind heeft behoefte aan structuur en tussentijdse positieve feedback.
Bij theoretische opdrachten ontstaan eerder problemen.
Het kind kan bij voldoende oefening overzichtelijke praktische taken met
enthousiasme uitvoeren.
In het begin is voor het kind begeleiding en controle erg belangrijk.
Het kind heeft extra begeleiding nodig om zelfstandig te worden.

•
•

Het kind is minder goed in staat om te reflecteren op de eigen prestaties.
Het zelfbeeld is gebaat bij direct resultaten na het maken van opdrachten
waarvoor haalbare doelen zijn geformuleerd.
• Juist succeservaringen verminderen de sociaal-emotionele problematiek.
• Tussentijdse feedback is voor het kind erg belangrijk.
• Het kind is gevoelig voor de manier van omgang met de leerkracht. Het kind
reageert zeer persoonsgebonden.
• Het kind heeft behoefte aan duidelijke regels en structuur en aan
bevestiging en complimentjes als het goed gaat.
• Het kind kan samenwerken met klasgenoten, maar heeft hulp nodig bij het
oplossen van meningsverschillen.
• Het kind functioneert het beste in een vertrouwde omgeving.
Het kind heeft behoefte aan veiligheid, duidelijkheid en geborgenheid.

“Ik hoor en ik vergeet,
Ik zie en ik onthoud,
Ik doe en ik begrijp”

Protocol PO-VO CBS De Oase
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VMBO B
Cognitief/didactisch
Intelligentie en
Achterstand

Taakvaardigheden

Rekenvaardigheden

Leerstof

Leerattitude
Interesse

• IQ tussen 75 en 90 plus
Leerachterstanden tussen 1,5 en 3 jaar op twee van de vier domeinen (Rekenen,
spelling, technisch lezen en begrijpend lezen)
• IQ tussen 91 en 120 plus
Leerachterstanden tussen 1,5 en 3 jaar op twee van de vier domeinen plus
Sociaal emotionele problematiek
(NB. Combinatie op Technisch lezen en Spelling niet voldoende)
• Het kind kan eenvoudige teksten lezen over alledaagse onderwerpen die
aansluiten bij de leefwereld.
• De teksten zijn eenvoudig van structuur, de informatie is herkenbaar
geordend. De teksten hebben een lage informatie dichtheid en bestaan
voornamelijk uit frequent gebruikte (of voor kinderen alledaagse)
woorden.
• De taalvaardigheden zijn voor het kind ondersteunend om een opdracht of
onderwerp te begrijpen.
• Eis: Referentieniveau 1F.
• Het kind kan, met hulp eenvoudige rekenvaardigheden toepassen zoals
hoofdrekenen, rekenregels gebruiken, meten en schatten. Het kind kan de
rekenvaardigheden fundamenteel toepassen.
• Eis: Referentieniveau 1F.
• Het kind kan met gerichte hulp aangeboden leerstof en kennis opnemen,
onthouden en herkennen.
•
Het kind kan het geleerde reproduceren door uit de leerstof het
belangrijkste op t nomen of op te schrijven of door een soortgelijke
opdracht te maken. Het kind kan hier hulp bij nodig hebben.
• Het kind kan in eigen woorden kleine stukken lesstof uitleggen aan
medeleerlingen. Hij krijgt hierbij hulp in de vorm van vaste aanwijzingen.
• Het kind kan een werkwijze die is aangeleerd toepassen in een bekende
situatie.
• Hij/zij kan een eenvoudige verklaring geven voor een verschijnsel.
• Het kind leert door te doen in kleine stappen.
•
•

Inzet/tempo

•

Concentratie

•
•

•
•
Planmatig werken

•
•
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Voor het kind zijn gedrag en opvattingen van leeftijdgenoten en van idolen
heel bepalend.
Het kind is sterk gemotiveerd als de pratijk bij het leren leidend is en heeft
behoefte aan leren in een grote context.
Het kind is afwachtend bij groepsopdrachten, gaat aan het werk als de
leerkracht daarvoor opdracht geeft.
Het kind heeft over het algemeen een korte spanningsboog, vooral bij de
vakken
Het kind kan moeilijk stilzitten en luisteren, is snel afgeleid bij theoretische
opdrachten, heeft daar een rustige leefomgeving voor nodig: het werken
aan een praktische opdracht heeft een grotere en positieve invloed op de
concentratie
Het kind kan zich snel laten ontmoedigen door tegenslag en negatief
commentaar: het kind heeft nadrukkelijk positieve feedback nodig.
Hij is vooral praktisch georiënteerd en heeft moeite zich te concentreren
voor vakken die hem minder interesseren.
Het kind heeft behoefte aan herkenbare, korte en gestructureerde
opdrachten. Met een duidelijk stappenplan erbij kan het kind aan deze
opdrachten individueel werken.
Ondersteuning bij de uitvoering van de opdrachten is bijna altijd nodig.
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•
•
•

Huiswerkattitude

Zelfstandigheid

Beroepsvaardigheden

Sociaal emotioneel
Zelfbeeld

•

De leerling is afhankelijk van directe, positieve feedback door de docent;
het kind wekt eerder voor de docent en minder voor zichzelf.
• Het kind verveelt zich snel als hij gedurende een langere tijd aan een
theoretische taak moet werken: dit is juist niet het geval als het gaat om
praktijk opdrachten, dan werk het kind hard.
• Het kind is snel klaar met huiswerk als dat in grote delen wordt
aangeboden. Het kind werkt rommelig en vaak niet compleet.
• Het kind leert eerder met inprenting dan met inzicht, waarbij in kleine
stukken ingeprent moet worden.
• Het kind heeft instructie en oefening nodig hoe leeropdrachten uitgevoerd
moeten worden.
• Het kind heeft vaak de spullen niet bij zich
• Het kind heeft hulp nodig bij de uitvoering van taken en veel bevestiging
om door te gaan.
• Als opdrachten in overzichtelijke delen worden aangeboden en contextrijk
zijn, kan het kind er (binnen kleine stappen) wel gemotiveerd aan werken
• Het kind heeft (persoonlijke) hulp nodig om na (klassikale) uitleg aan het
werk te gaan.
Het kind kan de volgende beroepsvaardigheden (gaan) beheersen:
• Verantwoordelijkheid: eenvoudige werkzaamheden kunnen uitvoeren
onder begeleiding, “meehelpen met…”
• Complexiteit: toepassen van routines en standaardprocedures
• Transfer: context gebonden kennis, eenvoudige beroepsgerichte kennis en
vaardigheden in een stabiele context.
•
•
•
•

Probleemoplossend
vermogen

•
•

•

Sociale omgang

Het kind is in stat uit eenvoudige bronnen gegevens op te zoeken en over
te nemen. Daarbij kiest het kind met hulp een geschikte strategie.
Het kin kan (met hulp) een planning maken voor het leren voor den korte,
overzichtelijke periode.
Het kind kan minder tot niet goed plannen en heeft geen goed overzicht
van taken.

•
•
•
•
•
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Het kind denkt snel iets niet (aan) te kunnen, komt er minder zelf aan toe
om te reflecteren op de eigen prestaties.
De leerstijl van het kind is leren door doen en door theorie die logisch
gekoppeld is aan de praktijk.
Voor het kind moet een opdracht snel tot resultaat leiden.
Het kind heeft moeite om de eigen prestaties goed te beoordelen en
koppelt het leren sterk aan de persoon van de leraar.
Het kind is heel gevoelig voor reacties van klasgenoten.
Het kind kan een kort uitleg/instructie begrijpen als er stap voor stap wordt
uitgelegd. Het kind kan niet veel gegevens tegelijk opnemen en geen grote
denkstappen maken: de denkstappen moeten verbonden worden aan
concrete ervaringen.
Het kind kan hoofd- en bijzaken moeilijk onderscheiden; het kind kan zelf
minder goed een ordening aanbrengen in de leerstof of gegevens en ook
de oorzaak- en gevolgrelaties worden moeilijk doorzien.
Het kind is gevoelig voor de manier van omgang met de leraar. Hij
reageert zeer persoonsgebonden.
Hij heeft behoefte aan duidelijke regels en structuur en aan bevestiging en
complimentjes als het goed gaat.
Hij kan samenwerken met klasgenoten, maar heeft hulp nodig bij het
oplossen van meningsverschillen.
Hij functioneert het beste in een vertrouwde omgeving.
Het kind heeft veel sturing en toezicht van de docent nodig.
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VMBO T
Cognitief/didactisch
Achterstand
Leerstof

•
•
•

•
•
•
•
•
•
Taalvaardigheden

•
•

Rekenvaardigheden

•
•
•

Leerattitude
Concentratie

Planmatig werken

Beroepsvaardigheden

Interesse

Het kind heeft doorgaans nauwelijks of geen achterstand.
Het kind kan aangeboden leerstof of zelf verkregen kennis opnemen,
onthouden en herkennen. Hij kan verbanden leggen tussen
kennisaspecten.
Het kind kan het geleerde op zijn eigen manier weergeven, samenvatten
en uit het geleerde conclusies trekken. Dit kan als antwoord op letterlijke
vragen, maar ook als antwoord op complexere (open en op uitleg en begrip
gerichte) vragen.
Het kind kan op eigen wijze lesleerstof in logische samenhang uitleggen
aan een ander kind.
Het kind kan het geleerde in een nieuwe, maar gelijke situatie toepassen of
op een andere manier gebruiken in een onbekende situatie.
Hij kan zelf een werkzame oplossingsmethode kiezen en een verklaring
geven voor een verschijnsel.
Het kind kan de leerstof herhalen, maar niet toepassen op andere situaties.
Het kind is afhankelijke van de uitleg van de leerkracht om tot overzicht
van de leerstof te komen.
De leerkracht helpt bij het onderscheid aanbrengen tussen hoofd- en
bijzaken.
Het kind kan begrijpend en studerend lezen, zowel t.a.v. teksten uit
schoolboeken als teksten uit ander bronnen.
De teksten kunnen complex zijn met een redelijke informatiedichtheid en
soms met minder frequent gebruikte woorden. Ook is het kind in staat
verslagen te schrijven en een werkstuk te maken.
Eis: Referentieniveau 2F
He kind kan zelfstandig rekenvaardigheden toepassen, zoals hoofdrekenen,
rekenregels gebruiken, meten en schatten.
Eis: Referentieniveau 2F

•

Het kind kan zich over het algemeen langere tijd op een instructie,
opdracht of taak concentreren, ook bij de vakken die hogere eisen stellen
aan cognitieve vaardigheden zoals avovakken.
• Hij is in staat zich in te zetten voor vakken die hem minder interesseren.
• Het kind kan zelfstandig werken aan duidelijke en herkenbare opdrachten.
De opdrachten kunnen van behoorlijke omvang zijn.
• Hij is in staat uit bronnen dolegericht informatie te halen. Hij ziet
overeenkomsten en samenhang in informatie. Hij kan nagaan of de
informatie bruikbaar is gezien het doel.
• Het kind kan een werkplanning maken en een planning voor het leren voor
een langere periode.
Het kind kan de volgende beroepsvaardigheden (gaan) beheersen:
• Verantwoordelijkheid: zelfstandig plannen van activiteiten en
werkzaamheden, verantwoordelijk voor de organisatie van het werk
binnen de werkeenheid, werkbegeleiding aan starters geven;
• Complexiteit: snel inzicht en overzicht hebben, plannen volgens
standaardprocedures;
• Transfer: beschikken over beroepsspecifieke kennis en vaardigheden en
beroepsonafhanklijke kennis en vaardigheden.
• Het kind heeft interesse in praktische zaken.
• De docent wekt de interesse van het kind door de leerstof te koppelen aan
de werkelijkheid.
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Werkhouding

•
•
•
•
•
•
•
•

Sociaal emotioneel
Sociale omgang

•
•
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Het kind werkt leerkrachtgericht aan huiswerk.
Het kind kan, als hij daartoe door de leerkracht wordt uitgenodigd,
zelfstandig oefenen.
De leerkracht helpt regelmatig herinneren aan wat er wanneer ingeleverd
moet worden.
Het kind kan concrete klassikale instructie volgen.
Het kind moet in de les worden aangespoord om de zelfwerktijd te
benutten.
Het kind wekt goed aan kortdurende, concrete opdrachten.
Het kind kan zich concentreren op een taak zolang die duidelijk en
concreet is.
Het kind leert met minder sturing.
Het kind kan goed samenwerken en daarin ook een leidende rol pakken.
Hij staat open voor de mening van anderen en draagt bij aan een
gestructureerd overleg.
Hij functioneert ook goed in een nieuwe of veranderende omgeving.
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HAVO
Cognitief/didactisch
Verhouding tot de leerstof

•
•
•

Verhouding tot de docent

•
•

Persoonlijkheidskenmerken

•
•

Prestaties

•
•
•
•
•

Leerattitude
Zelfstandigheid

•
•
•

Verhouding tot de leerkracht
Werkhouding

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schoolbeleving en motivatie

•
•
•

Studievaardigheden

•
•
•
•
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Het kind is geïnteresseerd wanneer er een koppeling is tussen
leerstof en de voorstelbare, fysieke en sociaal maatschappelijke
werkelijkheid.
Het kind kan de lesstof toepassen op andere situaties.
Het kind kan hoofd- en bijzaken onderscheiden in korte zakelijke
teksten.
Het kind kan probleemoplossend werken.
Het kind heeft begeleiding nodig bij het vormen van abstracte
voorstellingen uit concrete zaken.
Het kind kan een abstract onderwerp bespreken en analyseren.
Het kind staat kritisch tegenover opgedragen taken en wil weten
waarvoor hij het moet doen.
Het kind maakt in eigen teksten langere zinnen, die over het
algemeen grammaticaal correct zijn.
Het kind heeft een actieve woordenschat die groter is dan
gemiddeld.
In een langer tekst kan het kind goed hoofd- en bijzaken
onderscheiden.
Van een langer tekst kan het kind goed de essentie verwoorden.
Resultaten zijn in overeenstemming met het havoniveau (Cito: II)
Het kind kan zelfstandig werken (eventueel met een planner) met
wat sturing van de docent.
Het kind is verantwoordelijk voor het zich houden aan regels en
(individuele) afspraken.
Het kind kan (uiteindelijk) zelfstandig zorgen dat hij op de juiste
tijd op de juiste plek is.
Het kind is afhankelijk van het lesstofaanbod van de leraar.
Het kind werkt leerkrachtgericht aan huiswerk.
Het kind kan zelfstandig oefenen met het oog op goede
resultaten.
De leerkracht helpt regelmatig herinneren aan wat er wanneer
ingeleverd moet worden.
Het kind kan klassikale instructie volgen.
Het kind benut de les om tot begrip te komen.
Het kind kan zich met enige aansporing concentreren.
Als het abstractieniveau zwak is, kan het kind succesvol zijn
dankzij een flink doorzettingsvermogen.
De luisterhouding van het kind is voldoende, zodat hij de lesstof
die verbaal aangegeven wordt, volgt.
Het kind vraagt hulp.
Het kind heeft een brede maatschappelijke interesse.
Het kind wordt uitgedaagd door wetenschappelijke en abstracte
contexten.
Als het kind (tijdelijk) wat slechter presteert, wordt hij reflectief:
onderzoekt wat hij niet snapt of wat hij fout doet en gaat dat
proberen te verbeteren.
Het kind stelt vragen over de relatie tussen nieuwe stof en
voorgaande stof of andere vakken.
Het kind zoekt zelf naar structuur in aangeboden theorie.
Het kind kan een open opdracht oplossen door zelf de
deelstappen te bedenken.
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•
•
•
•
•

Sociaal emotioneel
Verhouding tot de docent

•
•
•
•
•

Persoonlijkheidskenmerken

Contact met anderen

Samen werken
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het kind bedenkt vaak zijn eigen probleemaanpak voor de
opgave.
Het kind herkent snel welke bekende kennis of vaardigheid vereist
is om een opgave in een nieuwe context op te lossen.
Het kind heeft huiswerk in orde ( op de juiste dag, Het juiste werk
in orde).
Het kind plant een eenvoudige opdracht zelf.
Het kind kan, na begeleiding, een complexe opdracht, plannen en
maken.

Het kind is afhankelijk van de structuur van de leerkracht.
Sociale interactie (ook met de leerkracht) is belangrijk voor
het leerplezier.
Het kind kan (met hulp van de leerkracht) een eigen mening
formuleren.
Het kind laat initiatieven vaak over aan de docent.
Het kind kan met hulp van de docent reflecteren op het
eigen handelen.
Het kind kan bij correcties onderscheid maken tussen de
afwijzing van zijn gedrag en de afwijzing van zijn persoon.
Het kind kan kritisch naar zichzelf kijken.
Het kind houdt rekening met de grenzen van anderen.
Het kind is respectvol naar klasgenoten en personeel
Het kind is verantwoordelijk voor zijn keuze.
Het kind komt op adequate wijze voor zichzelf op.
Het kind neemt initiatief.
Het kind bepaalt zijn grens en bewaakt deze.
Het kind toont interesse in de ander.
Het kind maakt afspraken en kan het werk verdelen.
Het kind kan compromissen sluiten en zich soepel opstellen.
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VWO
Cognitief/didactisch
Lleerstof

•
•
•

Resultaten
Leerattitude
Motivatie
Zelfstandigheid
Werkhouding

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Persoonlijkheidskenmerken

•
•
•

Schoolbeleving & motivatie

•
•

Studievaardigheden

•
•

Sociaal emotioneel
Relatie met leerkracht

•
•

Persoonlijkheidskenmerken

•
•
•
•

Bronnen:
-

Het kind kan zelf structuur aanbrengen in het leerstofaanbod van
de leerkracht.
Het kind vindt op eigen kracht de essentie uit informatie.
Het kind is in staat veel informatie in korte tijd te verwerken
vanuit eigen overzicht.
Het kind kan hoofd- en bijzaken onderscheiden.
Het kind kan in hoge mate probleemoplossend werken.
De resultaten zijn in overeenstemming met het VWO-niveau
(Cito’s: I)
Het kind is intrinsiek gemotiveerd, wil veel weten.
Het kind heeft plezier in het leren.
Het kind kan zelfstandig aan een planning met behulp van een
planner werken.
Het kind werkt adequaat, kan zijn huiswerk plannen.
Het kind oefent zelfstandig, met het oog op goede resultaten.
Het kind levert meestal op tijd zijn werk in.
Het kind kan klassikale instructie volgen.
Het kind benut de les om te werken en tot begrip te komen.
Het kind kan minder voor gestructureerde opdrachten aan.
Het kind kan zich goed concentreren en heeft een lange
spanningsboog.
Het kind neemt zelfstandig initiatieven.
Het kind is snel tevreden met zijn eigen werk.
Het kind verricht een taak naar behoren, zonder zich af te vragen
wat de meerwaarde van de taak is.
Het kind praat makkelijk over een onderwerp dat hem interesseert,
ook als hij niet de juiste kennis ervan heeft.
Het kind raakt gemotiveerd door concrete contexten, die dicht bij
zijn eigen leefwereld liggen.
Als het kind (tijdelijk) wat slechter presteert, wordt hij ijverig: hij
gaat netter werken en meer tijd aan het vak besteden.
Het kind kan een opdracht oplossen als de deelstappen gegeven
zijn.

De leerkracht is voorbeeld waaraan het kind zich spiegelt en
optrekt.
Het kind vormt zich onafhankelijk van de leerkracht een
beeld van de leerstof.
Het kind raakt snel in paniek als hij niet begrijpt wat er
bedoeld wordt.
Als het kind op zijn gedrag gecorrigeerd wordt door de
leerkracht, voelt hij zich snel persoonlijk afgewezen.
Het kind formuleert graag een eigen mening.
Het kind kan in hoge mate reflecteren op het eigen
handelen.

De Meijerij SWV voorgezet onderijs: advisering van PRO tot VWO,
Groepshandelingsplannen HAVO
Hulpformulier 1: Profielschetsen, Kwalitiet staat buiten kijf
Landelijk werkverband praktijkonderwijs, Werkgroep LWV, leerling-profielen. Deze profielen zijn opgesteld op verzoek van de
Regio Brabant Praktijkonderwijs door drs. J. Marselis.
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9.

Document voorlopig advies voortgezet onderwijs groep 7

Voorlopig advies voortgezet onderwijs
Naam leerling:

Landelijk genormeerde toetsen:

Cito-toetsen
Begrijpend lezen
Rekenen
Spelling
Werkwoord spelling

M7

E7

M8

Cito-entreetoets
Rekenen
Lezen
Taalverzorging
Totaal

Percentielscores

Verwijzing volgens Cito

Voorlopig advies lk. gr. 7

Methodetoetsen
Begrijpend lezen
Rekenen
Spelling
Werkwoord spelling

Rapport 1 gr. 7

Rapport 2 gr. 7

Rapport 1 gr. 8

Algemene indruk:

Dit model wordt 3 keer ingevuld, medio groep 7, eind groep 7, midden groep 8

Werkhouding
Motivatie
Zelfstandigheid
Gedrag in de
groep

Groep 7
Wens leerling

:

Wens ouder(s)/ verzorger(s)

:

Voorlopig advies basisschool

:

Dit advies is gebaseerd op bovenstaande toets gegevens en de algemene indruk. Dit advies kan gewijzigd worden indien hier
veranderingen in optreden.
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10. Document advies voortgezet onderwijs groep 8
Advies voortgezet onderwijs
Naam leerling:
Landelijk genormeerde toetsen:
Cito-toetsen
Begrijpend lezen
Rekenen
Spelling
Werkwoord spelling

M7

E7

M8

Cito-entreetoets
Rekenen
Lezen
Taalverzorging
Totaal

Percentielscores

Verwijzing volgens Cito

Voorlopig advies lk. gr. 7

Methodetoetsen
Begrijpend lezen
Rekenen
Spelling
Werkwoord spelling

Rapport 1 gr. 7

Rapport 2 gr. 7

Rapport 1 gr. 8

Algemene indruk:
Dit model wordt 3 keer ingevuld, medio groep 7, eind groep 7, midden groep 8

Werkhouding
Motivatie
Zelfstandigheid
Gedrag in de
groep
Groep 8
Wens leerling
Wens ouder(s)/ verzorger(s)
Voorlopig advies basisschool

:
:
:

Dit advies is gebaseerd op bovenstaande toets gegevens en de algemene indruk. Dit advies kan gewijzigd worden indien hier
veranderingen in optreden.

Definitief eindadvies:
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Leerontwikkeling
Zijn er bij dit kind specifieke aandachtspunten aanwezig, zoals dyslexie, dyscalculie, dysfasie etc.? Geef alleen
indien van toepassing antwoord op de volgende vragen:
-

Heeft er onderzoek plaats gevonden? Zo ja, door wie en wanneer?
Is er een officiële verklaring aanwezig? Zo ja, welke en versturen in bijlage.
Welke relevante ondersteuning is voor deze leerling in het VO noodzakelijk?

Gedragsontwikkeling
Zijn er bij dit kind specifieke aandachtspunten aanwezig, zoals ADD, ADHD, ODD, PDD-NOS etc.? Geef alleen
indien van toepassing antwoord op de volgende vragen:
-

Heeft er onderzoek plaats gevonden? Zo ja door wie en wanneer?
Is er een officiële verklaring aanwezig? Zo ja, welke en versturen in bijlage.
Welke relevante ondersteuning is voor deze leerling in het VO noodzakelijk?

Werkhouding
Zijn er bij dit kind specifieke aandachtspunten op het gebied van de werkhouding, motivatie, concentratie
en/of het verzorgen van huiswerk?
Geef alleen indien van toepassing antwoord op de volgende vragen:
-

Welke onderwijsbehoeften heeft deze leerling op het gebied van instructie en pedagogisch klimaat?

Thuissituatie/bijzondere relevante medische informatie
Zijn er omtrent de thuissituatie en medische situatie specifieke aandachtspunten van belang? Geef alleen
indien van toepassing antwoord op de volgende vragen:
-

Welke aspecten in de thuissituatie en de medische situatie zijn voor het VO belangrijk om rekening
mee te houden?
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