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Adviesprocedure Maranathaschool
De adviesprocedure begint in groep 7. We willen vroegtijdig, transparant en onderbouwd tot een advies komen. 
Hiervoor heeft de school een procedure ontwikkeld en een adviescommissie ingesteld. De adviescommissie bespreekt 
alle leerlingen gezamenlijk om tot een indicatie van het (voorlopig) uitstroomniveau van de leerlingen te komen. De 
adviescommissie bestaat uit de volgende leden: de schoolleider, de leerkrachten van groep 6, groep 7 en groep 8 en de 
intern begeleider. 

De  algemeen totale indruk van de leerling vormt gecombineerd met de gegevens uit het leerlingvolgsysteem en de 
plaatsingswijzer hiervoor de leidraad. 
1. Jaarlijks is er in mei een VO-voorlichtingsuurtje voor de leerlingen van groep 7 (onder schooltijd). In diezelfde 

week wordt er een VO-voorlichtingsbijeenkomst voor de ouders van groep 7 georganiseerd. Er wordt gesproken 
over alle vormen van voortgezet onderwijs en de adviesprocedure.  

2. Eind groep 7 (tijdens het laatste rapportgesprek) ontvangen alle leerlingen een indicatie over hun voorlopig 
uitstroomniveau (voorlopig advies) met een ‘persoonlijk werkplan’ voor in groep 8. Dit uitstroomniveau is echter 
geen garantie. Het is en blijft een indicatie die in de volgende groep bevestigd dient te worden.  

3. De leerkracht van groep 8 bespreekt de verwachtingen aan het begin van het schooljaar nogmaals met de leerling, 
zodat ook op dat niveau afstemming plaatsvindt. Met alle leerlingen worden de doelstellingen van leerstof 
behorend bij hun verwachte niveau besproken. De leerlingen die een dakpan-advies (2-ledig VO-advies) hebben, 
krijgen specifieke doelstellingen in hun werkplan om uiteindelijk tot een enkelvoudig advies te komen in januari.  

4. De ouders van de groep 8 leerlingen kunnen in november de scholenmarkt (in de 3 scholen) bezoeken, waar de 
diverse VO-scholen uit de omgeving zich presenteren. 

5. In de maand januari gaan de leerlingen met hun ouders de open dagen van de diverse scholen bezoeken. 

6. De VO scholen in Alphen aan den Rijn en omstreken werken met een digitaal overdrachtsdossier(OSO). Dit 
betekent dat de gegevens digitaal (beveiligd) worden uitgewisseld. De leerkracht zorgt voor de vulling van dit 
dossier. In januari wordt het gecompleteerd met de laatste LOVS-toetsen. 

7. In februari wordt tot slot het definitieve advies voor het voortgezet onderwijs bepaald (door de adviescommissie 
van de basisschool) en besproken op de spreekavond met de ouders en de leerling. Het dossier wordt gezamenlijk 
doorgenomen, aangevuld en definitief gemaakt. Hier wordt naast het definitieve uitstroomniveau ook een 
definitieve keuze voor een school gemaakt en worden alle documenten ondertekend. Vervolgens worden alle 
documenten naar de VO-scholen opgestuurd. Voor 1 maart moeten de inschrijfformulieren en de aanvullende 
documenten bij de VO-scholen binnen zijn. 

8. Vanaf half maart & in april vinden er overdrachtsgesprekken plaats tussen de VO-mentoren en de leerkracht van 
groep 8 over elk kind afzonderlijk. 

9. Eind april wordt de eindtoets ‘Route 8’ afgenomen. De eindtoets toetst de domeinen ‘taal’ (luistervaardigheid, 
leesvaardigheid, taalverzorging, woordenschat en begrippenlijst) en ‘rekenen’ (getallen, verhoudingen, meten en 
meetkunde, verbanden). Daarnaast voegen we het optionele onderdeel ‘functioneren’ toe. De eindtoets duurt in 
totaal ongeveer 2 à 3 klokuren. Meer informatie: route8.nl.  

10. Begin mei ontvangt elke leerling een individuele rapportage. De rapportage geeft een compleet overzicht over de 
behaalde resultaten. Naast het feit dat het een advies geeft voor het voortgezet onderwijs, worden de resultaten 
per domein en per deeltoets weergegeven. Het advies op deze rapportage is een tweede gegeven naast het eerder 
gegeven advies. De toelating in het voortgezet onderwijs hangt niet meer af van de uitslag van de eindtoets.

http://route8.nl

