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Kwaliteitskaart protocol advisering  

Kaart (OP5 Advisering )  Voor wie geldt deze kaart leerkrachten 
unit 7-8 , IB en ouders  

Welk domein: Afsluiting  Protocol advisering  

Verantwoordelijke Unitleider 7-8 

Kaart opgesteld Januari 2021 

Geëvalueerd 20 sept 2021 

 

Doel:  
De wijze waarop het advies van een leerling tot stand komt, ligt vastgelegd in deze kwaliteitskaart.  

Er is een eenduidige werkwijze rondom advisering en verwijzing. 
 

Werkwijze en tijdsplanning: 

 

Groep 7  

periode actie Wie  

Okt  Vooraankondiging informatie avond via SoS Lkr gr 7  

Dec/jan Delen van informatie open shooldagen Lkr groep 7 
Jan  Informatie avond “VO” ouders groep 7 : 

- Werkhouding 
- Profiel  
- Scholen 
- CITO's 

Lkr gr 7  

jan Presentatie leerlingen “niveau en werkhouding  Lkr groep 7 
feb/mrt Opbrengstengesprek, ligt mijn groep op koers  Lkr groep 7, IB 

jun Lln vult thuissamen met ouder gespreksformulier in 
wat hij / zij verwacht  

Lln groep 7 

jun Afname cito eind toetsen Lkr groep 7  
jun/jul Verwacht uitstroomniveau in kaart brengen voor elke 

leerling 
Lkr groep 7 

jun/jul * Doorspreken verwacht uitstroomniveau met IB 
* Twijfelgevallen worden besproken met lkr groep 8, 
IB en lkr gr 7 

* Lkr groep 7/IB 
* Lkr groep 7/8 
en IB 

jun/jul Ouder informeren bij afwijkend verwacht 
uitstroomniveau (ouder/kind) 

Lkr groep 7 

jun/jul Verwachte uitstroomniveau gesprekken ouder-kind Lkr groep 7 

juli Overdracht groep 7 naar 8 Lkr groep 7 en 
groep 8 

 

Groep 8 

Periode  actie Wie  

sept/okt Kennismakingsgesprek  met leerling en ouder; het 

verwachte uitstroomniveau komt ter sprake 

Lkr gr 8, leerling en 
ouder  
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okt/nov Start procedure lln aanmelden LWOO, uiteraard geldt 

een ouder moet toestemming hiervoor hebben 

gegeven 

Lkr gr 8  

jan/feb Afname cito toetsen Lkr groep 8  

feb Definitief advies vaststellen Lkr groep 8 8, IB-er en 
lkr groep 7 

feb/mrt Adviesgesprekken ouder en leerling Lkr groep 8. leerling 
en ouder  

feb Invullen formulieren voor inschrijving VO Ouder en leerling 

Mrt  Verzamelen formulieren, invullen DOD's Lkr groep 8 

Mrt/apr  Warme overdracht VO Lkr groep 8 en VO 

apr Eindtoets Lln groep 8 

apr/mei Eventueel heroverweging advies naar boven toe Lkr groep 8 

Apr / mei Eventueel gesprek voeren met ouder en leerling  Lkr groep 8 

mei Open ochtenden voor leerlingen Lln groep 8  

 

Dit overzicht is weergegeven in een diagram, zie bijlage onderaan deze kwaliteitskaart  

 

Procedure:  
 
Hoe komt het verwacht uitstroomniveau tot stand? 

• Lkr groep 7 kijkt naar: 
              - Cito opbrengsten schoolloopbaan 
              - werkhouding en sociaal emotioneel welbevinden 
              - resultaten rapport  

• Lkr groep 7 heeft overleg met IB-er en bij twijfelgevallen met lkr groep 8 
 
Hoe komt het advies tot stand? 

• Lkr groep 8 kijkt naar: 
              - Cito opbrengsten schoolloopbaan 
              - werkhouding en sociaal emotioneel welbevinden 
              - resultaten rapport  

• Lkr groep 8 heeft overleg met IB-er en bij twijfelgevallen met vorige lkr groep 7 
 
Wat als een ouder het niet eens is met het definitief advies? 

• Indien de ouder niet eens is met het definitief advies, volgt er een tweede gesprek met de 
leerkracht van groep 8 en de IB-er.  

• Voorafgaand aan dat gesprek vindt er overleg plaats tussen IB-lkr gr 8 en lkr gr 7. 

• Er kan contact gezocht worden met het VO om casus voor te leggen.  

• Leidt het tweede gesprek niet tot een tevreden uitkomst, kunnen ouders een gesprek bij 
directie aanvragen. 

• Voorafgaand aan het gesprek gaat de directie met Ib en lkr gr 8 in gesprek. 

•  Mocht ook dit gesprek geen overeenstemming opleveren, kan de CITO eindtoets, een 
onderzoek de beslissing ondersteunen.  

  
Wanneer kan heroverweging van het advies plaatsvinden? 
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• Cito eindtoets valt hoger uit, het advies kan worden bijgesteld 

• Ouders hebben ene onafhankelijk onderzoek laten doen 

• School gaat na het gesprek en de argumentatie mee in het verzoek van ouders.   
 
Hoe verloopt aanmelding VO: 

• Ouders en kind ontvangen tijdens het adviesgesprek in februari het formulier van 
inschrijving voor de gewenste school. 

• Ouders leveren het formulier en bijgevoegd identiteitsbewijs in bij de leerkracht.  

• Leerkrachten verzamelen de formulieren, vullen DOD's (digitaal overdracht dossier) in en 
leveren de formulieren af bij het VO. 

• Na inschrijving vindt er een warme overdracht plaats tussen lkr groep 8 en VO.  
 
Aanmelding LWOO 
Als een leerling in aanmerking kan komen voor LWOO, gelden de volgende stappen: 

• In gesprek met ouders over mogelijkheid LWOO, dit kan eventueel al in groep 7 

• Ouders geven wel/geen toestemming voor opstarten aanvraag LWOO 

• Leerkracht groep 8 meldt in samenspraak met de IB-er een leerling aan voor LWOO. Dit 
moet voor 11 november gerealiseerd zijn 

• Leerkracht groep 8 levert de benodigde informatie aan  

• Er volgt een bevestiging vanuit het samenwerkingsverband of een leerling wel/niet in 
aanmerking komen. 

 
Wanneer komt een leerling in aanmerking voor LWOO? 

• Een leerling heeft minimaal anderhalf tot 2 jaar achterstand op 2 vakgebieden 

• Er kan aangetoond worden dat de leerling in zijn/haar schoolloopbaan ondersteuning 
heeft ontvangen 

• Er moet duidelijk beschreven worden wat de hulpvraag is, waarom een leerling in 
aanmerking komt voor LWOO. De bewijslast moet op orde zijn. 

 

Wijze van registratie:  
 
In Parnassys staat ons leerlingvolgsysteem. Hierin kun je de cito resultaten, oudergesprekken, 
rapporten en sociaal emotioneel welbevinden terugvinden.  
 
 

Bijlage 
 

• Stroomdiagram Ouderinformatie advisering  

• Overzicht werkhouding/ kindkenmerken  

• Profielen (VMBO/HAVO/VWO/Gymnasium) uitgelicht  

• Formulier groep 7 ter voorbereiding op het verwacht uitstroomniveau  
 
 

 

 

https://sksww.sharepoint.com/:w:/r/scholen/regenboog/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B167FC50D-2C9D-4E61-9B9E-61E7CEC6EF84%7D&file=Ouderinformatie%20procedure%20%20POVO.docx&action=default&mobileredirect=true

