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SCHOOLADVIES GROEP 8 LEERLINGEN
De overstap van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs.
Elk jaar geeft de school advies aan de schoolverlaters over het best passende vervolg in het voortgezet
onderwijs. Als gevolg van nieuwe wetgeving rondom de verplichte eindtoets heeft het schooladvies een
centrale plaats ingenomen in de toelating tot het voortgezet onderwijs.
Hoe komt de school tot een advies?
* De Friese Plaatsingswijzer
Binnen de Stellingwerven wordt gebruik gemaakt van de Friese Plaatsingswijzer. De Friese
Plaatsingswijzer geeft een vervolgniveau aan wat gebaseerd is op het leerlingvolgsysteem van Cito, wat door
de basisschool gehanteerd wordt.
De ontwikkeling van het kind in de bovenbouw van de basisschool, die is vastgelegd in het
leerlingvolgsysteem, is een betrouwbare voorspeller van de toekomst gebleken. Het plaatsingsadvies, wat
ontstaat bij gebruik van de Friese Plaatsingswijzer, is gebaseerd op de ontwikkeling van de leerling in groep
6, 7 en 8. Deze werkwijze is betrouwbaarder gebleken dan een advies gebaseerd op een momentopname wat
iedere eindtoets in feite is.
Naast het leerlingvolgsysteem blijft de indruk die het team van de basisschool van uw kind heeft mede
bepalend voor het advies. Met dit advies wordt uw kind aangemeld op de school voor voortgezet onderwijs
van uw keuze. Naast het formele traject hebben alle scholen voor voortgezet onderwijs in de
Stellingwerven gedurende het aanmeldingstraject intensief contact met de leerkrachten van het
basisonderwijs.
Tijdens deze contacten worden alle leerlingen en hun specifieke pedagogische en didactische
aandachtspunten besproken. Aan de hand van het complete aanmeldingsdossier plaatst de school voor
voortgezet onderwijs de leerling op het meest passende niveau. De verantwoordelijkheid voor het advies
ligt dus bij de basisschool, terwijl de verantwoordelijkheid voor de plaatsing bij het voortgezet onderwijs
ligt. De aanmelding voor het voortgezet onderwijs is voor 1 maart 2019.
* De eindtoets
Het resultaat van de eindtoets laat zien in welke mate leerlingen de referentieniveaus voor taal en
rekenen beheersen. Dit schooljaar wordt de toets verplicht in april afgenomen. De eindtoets wordt als
“second opinion” gebruikt. Het schooladvies kan heroverwogen worden op het moment dat de eindtoets een
hogere score laat zien.
* Keuzemogelijkheden eindtoets schooljaar 2018-2019
Als basisschool mogen we een keuze maken uit 6 eindtoetsen. De leerlingen van groep 8 gaan ook dit jaar
weer de IEP Eindtoets maken. De afnamedata van de IEP Eindtoets zijn: dinsdag 16 april en woensdag
17 april 2019. De IEP Eindtoets wordt afgenomen op de ochtenden van bovenstaande dagen en duurt beide
dagdelen maximaal twee uur. Op elk dagdeel krijgt uw kind zowel taal als rekenen aangeboden. Deze
eindtoets voldoet aan alle voorwaarden die aan de eindtoets gesteld worden. De keuze is op deze toets
gevallen, omdat deze toets gebruiksvriendelijk is, minder belastend is voor de leerlingen en ook de uitslag
weergeeft in de gebruikelijke Cito eindwaardering. De leerlingen van groep 8 maken binnenkort een
proeftoets van de IEP Eindtoets, zodat ze al een idee hebben wat ze kunnen verwachten. Deze toets wordt
door verschillende scholen binnen Comperix ingezet als eindtoets.
Zie ook de informatie over de Iep-eindtoets in de bijlage.

