
10. RAPPORTAGE EN DE OVERGANG NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

Rapporten

De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen drie maal per jaar een rapport mee, in

november/december, in maart en in juni/juli. Na het ontvangen van het eerste

en tweede rapport wordt u ook uitgenodigd voor een gesprek van tien minuten

over de vorderingen van uw kind(eren). Voor zorgleerlingen is er ook een eindejaarsgesprek.

De kinderen van groep 1 (mits ze drie maanden op school zitten) en groep 2 krijgen twee

keer een rapport, in maart en in juni/juli.

Bij verhuizing en overgang naar een andere school, stelt de groepsleerkracht een

onderwijskundig rapport op. Dit wordt aan de ouders meegegeven of indien gewenst

opgestuurd naar de betreffende school.

Bij overgang naar een school voor speciaal onderwijs doen de groepsleerkracht en Intern

begeleider dit samen.

De leerkracht van groep 8 stelt, eventueel samen met de intern begeleider, de rapportage

naar het voortgezet onderwijs op.

De overgang naar het voortgezet onderwijs

De kinderen van de hoogste groepen maken kennis en oefenen met werkvormen, die

aansluiten bij het Voortgezet Onderwijs. Tijdens werkuren wordt zelfstandig gewerkt en

regelmatig wordt huiswerk opgegeven. Hierdoor wennen de kinderen alvast aan het leren

zonder de hulp van de leerkracht.

Aan het eind van groep 7 worden de ouders uitgenodigd voor een ouderavond over de

procedure schoolkeuze. Ook de kinderen krijgen informatie over de schoolkeuze die volgend

jaar gemaakt wordt

Aan het begin van groep 8 vindt er een schoolkeuzeonderzoek plaats, waarbij niet alleen de

intelligentie wordt getoetst maar ook de interesses, werkhouding en schoolvorderingen

worden meegenomen. Naast de informatie die de school aanlevert, hebben ouders en

kinderen hun bijdrage.

Het intelligentie-onderzoek gebeurt middels de NIO toets, die wordt afgenomen door de

OBD Noordwest.

In oktober wordt het voorlopig advies gegeven. Dit wordt opgesteld door de leerkracht van

groep 8, de intern begeleider, de onderzoeker van de OBD en de directeur. Vervolgens wordt

dit   besproken met de ouders en de leerling.

Na de methode-onafhankelijke toetsing halverwege het jaar worden de definitieve adviezen

gegeven. Dit wordt vastgesteld  door leerkracht, intern begeleider en directeur.

Ouders kunnen dan op verzoek een tweede gesprek hebben met de leerkracht.



Tenslotte vindt de onafhankelijke eindtoets plaats. Als de uitslag hiervan substantieel hoger

is, moet de school het advies heroverwegen. Uiteraard vindt er dan overleg plaats met de

ouders. Dat gebeurt niet als de uitslag van de toets lager is.

Met de groep wordt een bezoek gebracht aan twee scholen voor voortgezet onderwijs.

Ouders en kinderen worden geïnformeerd over open avonden/open dagen van de

verschillende scholen voor v.o.

Ouders die het niet eens zijn met het schooladvies kunnen hierover in gesprek gaan met de

leerkracht of directeur van de basisschool. Zijn zij niet tevreden over de uitkomst van de

gesprekken dan kunnen zij een klacht indienen bij de klachtencommissie van de school.

Welke klachtencommissie dat is staat elders in deze schoolgids

Nadat een leerling is aangemeld bij een VO school volgt rapportage en bespreking van de

leerling met de VO school. De ouders dienen hiervoor toestemming te geven.

Aanmelden betekent niet altijd automatisch plaatsing. Er zijn scholen die een

toelatingscommissie hebben.

Toelating hangt vaak af van overeenstemming tussen het advies n.a.v. het

schoolkeuze-onderzoek en het advies van de leerkracht van groep 8.

Ook worden meestal in schoolverband scholen in het Voortgezet Onderwijs bezocht.

In deze schoolgids leest u waar onze leerlingen naar toe zijn gegaan.


