11.

RESULTATEN VAN ONS ONDERWIJS

Kwaliteit van het onderwijs
Met behulp van een door de school gekozen kwaliteit meetinstrument, wordt periodiek de kwaliteit
van ons onderwijs in de breedste zin van het woord gemeten. Hierbij speelt een enquête voor de
ouders (1x per 4 jaar) een belangrijke rol.
Inspectierapport
De inspectie vormt zich een oordeel over de leerling-zorg, het kwaliteitsbeleid en de leerresultaten
van leerlingen, zowel aan het einde van de schoolperiode als gedurende de schoolperiode met behulp
van door de school en het bestuur aangeleverde gegevens. Onze resultaten zijn voor de
onderwijsinspectie in orde en hebben geresulteerd in een zgn. basisarrangement wat betekent dat
er geen reden is om de school extra te bezoeken.
De rapportages n.a.v. schoolbezoeken zijn openbaar en in te zien op de internetpagina van de
inspectie. (www.onderwijsinspectie.nl).
Opbrengsten van ons onderwijs
April 2018 heeft groep 8 meegedaan aan de Cito eindtoets en de schoolscore was 542,2
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Basisschooladvies richting VO
De basisschool:

zorgt voor een goede voorlichting aan ouders over de verschillende vormen van voortgezet
onderwijs en de toelatingsprocedure (oktober),

zorgt ervoor dat leerlingen uit groep 8 diverse scholen kunnen bezoeken om hen beter
inzicht te geven. Ook worden oud leerlingen uitgenodigd om hun ervaringen te delen,

heeft zorg voor een onderwijskundig rapport dat digitaal wordt verzonden naar de
vervolgschool. Ouders hebben de mogelijkheid dit rapport in te zien,

treedt in contact met de VO school conform de afspraken gemaakt in de BOVO,

treedt eventueel in gesprek met de VO school om, op basis van argumenten, het advies om
te zetten in plaatsing,

kan het schooladvies aanpassen als de Cito toets in april beter wordt gemaakt, echter niet
als het resultaat minder goed is in vergelijking tot het gegeven schooladvies.

is niet verantwoordelijk voor de inschrijving van een leerling bij het voortgezet onderwijs.
Het adviesgesprek
Indicatieadvies
Halverwege groep 7 krijgen de ouders en kinderen een indicatieadvies mee. Dit geeft een beeld
over hoe kinderen op dit moment ervoor staan. Niets staat nog vast.
Voorlopig advies
In het begin van groep 8 krijgen de ouders en kinderen een voorlopig schooladvies mee. Met dit
advies kunnen ouders en kinderen zich al gaan oriënteren op verschillende scholen.
Eind advies
Eind januari worden de ouders van de leerlingen van groep 8 uitgenodigd voor een VO
adviesgesprek.
Om tot een goed advies te komen hanteren wij:
1. De resultaten van het Cito leerlingvolgsysteem uit groep 6 en 7 (midden en eind);
2. De resultaten van de Cito toetsen begin groep 8;

3. Observaties t.a.v. motivatie, concentratie, taakgerichtheid, doorzettingsvermogen en
huiswerkattitude;
4. De bevindingen van de leerkrachten uit groep 6-7 en 8, de intern begeleider en de
directeur.
In groep 6, 7 en 8 wordt met ouders gecommuniceerd over het belang van de manier waarop de
leerling omgaat met het leren, daar kinderen dit ook op het VO nodig hebben.
Denk hierbij aan:
Aanpak van opdrachten en ontvangen van informatie
Werkattitude
Zelfstandig werken
Eigen verantwoordelijkheid voelen voor het eigen leerproces
Oplossingsgericht werken
Zelfreflectie
Verbanden leggen
Huiswerkattitude
Concentratie
Taakgerichtheid
Informatiebronnen
1. Er is een leerlingvolgsysteem van Cito.
2. Er zijn rapportgegevens
3. Tijdspad en een voorlopig schooladvies eind groep 7 (stappenplan),
4. Esis leerlingdossier, het digitale dossier waar informatie van de leerling in wordt bewaard.
5. Observatiegegevens van de leerkrachten uit groep 6, 7 en 8.
Uitgangspunt: In welk schooltype krijgt het kind een kans met de grootste waarschijnlijkheid van
slagen.
Aanmelden VO school
Aanmeldprocedure voortgezet onderwijs schooljaar 2018-2019.
Als ouder/verzorger heeft u het recht om uw kind op meer dan één school voor het voortgezet
onderwijs aan te melden. Dit was voor 2018 nog niet mogelijk in de BOVO regio Haaglanden. Op
verzoek van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is de aanmeldprocedure voor het
voortgezet onderwijs in de regio aangepast. De aanmeldprocedure voldoet nu aan de wettelijke
kaders en zorgt voor meer keuzevrijheid voor u en uw kind.
In de eerste periode van het schooljaar informeren we u over de manier waarop de aanmelding nu
geregeld is en wat u daarbij moet doen.

