
Procedure advisering en schoolkeuze leerlingen groep 8 
 

De kinderen van groep 8 verlaten dit schooljaar de Bosschool. In dit schooljaar  moet bekeken worden 

welk schooltype van het vervolgonderwijs het beste bij ieder kind past. De keuze welke school het 

uiteindelijk zal worden ligt bij de kinderen en hun ouders/verzorgers. 

U begrijpt dat dit zeer zorgvuldig moet gebeuren. In het volgende stukje willen wij u informeren hoe 

dit bij ons op de Bosschool gaat. 

 

De procedure rondom het schooladvies en de schoolkeuze is als volgt: 

In december krijgen de kinderen een uitnodiging voor een gesprek over het schooladvies. Deze 

gesprekken vinden plaats eind januari/februari Dit schooladvies is opgesteld door de leerkracht van 8 

in samenspraak met de leerkracht van groep 7 en de directeur van de school. 

 

Bij dit advies wordt bij iedere individuele leerling rekening gehouden met de volgende zaken: 

 

*resultaten van schoolvorderingen: de rapporten 

*resultaten van diverse toetsen van het leerlingvolgsysteem van CITO 

*de resultaten van de CITO oefentoets (de Eindtoets van het vorig jaar die we maken in januari) 

*cognitieve intelligentie 

*sociale intelligentie 

*concentratie 

*zelfstandigheid 

*werkhouding 

*netheid 

*doorzettingsvermogen 

*taakopvatting: hoe gaat het kind om met bijv. huiswerk 

 

In samenspraak met hun kind en de leerkracht van groep 8 kiezen de ouders/verzorgers een school 

voor hun kind. De verantwoordelijkheid van deze keuze ligt bij de ouders/verzorgers. 

 

De meeste scholen voor voortgezet onderwijs beginnen al in januari met hun open dagen en 

voorlichtingsavonden.  

Vandaar dat de gesprekken plaatsvinden in de maanden januari en februari. 

 

De kinderen maken de CITO toets op dinsdag, woensdag en donderdag in de eerste week van februari. 

Er is een mogelijkheid dat dit verplaatst gaat worden naar april, uiteraard zullen we u direct hierover 

berichten als dit inderdaad gaat gebeuren. Vooralsnog gaan we uit van februari. De resultaten van 

deze toets zijn begin maart binnen. Op basis van de resultaten van deze toets is door het CITO 

instituut een schooladvies opgesteld. De kinderen krijgen begin maart  een leerlingenrapport mee 

naar huis. 

 

De resultaten van deze toets worden niet meer met u besproken. Mocht u toch vragen hebben naar 

aanleiding van deze einduitslag, kunt u natuurlijk altijd een afspraak maken voor een gesprek. 

 

De ouders/verzorgers melden hun kind aan bij een school voor voortgezet onderwijs. Dit aanmelden 

vindt ook plaats in de eerste helft van maart. 

 

Als de leerling is aangemeld ontvangt de leerkracht van groep 8 een bevestiging van deze inschrijving 

en vervolgens wordt alle relevante informatie – het zgn. Onderwijskundig Rapport - betreffende de 

leerling opgestuurd naar de school voor voortgezet onderwijs, en een kopie naar de ouders. 

 



 

Opbouw schooladvies: 

Het schooladvies van de Bosschool is gebaseerd op een 3-tal peilers: 

 

1. de dagelijkse vorderingen en werkhouding (zie boven en o.a. weergegeven in het rapport) 

2. de toetsen van het leerlingvolgsysteem van Cito 

3. de resultaten van de CITO eindtoets van het vorig jaar (de Proeftoets) 

 

1.1 Rapportcijfers geven een weerslag van de vorderingen die een leerling maakt. Naast de pure 

resultaten, zit in het rapportcijfer ook de inzet en interesse tijdens de lessen verwerkt. Het 

rapportcijfer heeft niet alleen een waarde puur op resultaat gericht, maar heeft ook een 

pedagogische waarde. Wij op de Bosschool proberen kinderen positief te stimuleren en 

waarderen. 

 

2.1 De toetsen van het leerlingvolgsysteem wegen zwaar mee in de advieskeuze. Deze toetsen 

krijgen de kinderen van de Bosschool vanaf groep 3. 

Deze toetsen geven een goed beeld van de vaardigheden en het inzicht van de kinderen voor 

de desbetreffende vakken. 

 

Betekenis letters A t/m E: 

A goed/zeer goed (25% van de hoogst scorende leerlingen t.o.v. landelijk gemiddelde) 

B ruim voldoende tot goed (25% nét boven het landelijk gemiddelde) 

C Matig tot ruim voldoende (25 % nét onder het landelijk gemiddelde) 

D Zwak tot matig (15% ruim onder het landelijk gemiddelde) 

E Zeer zwak tot zwak (10% laagst scorende leerlingen) 

 

3.1 Een overzicht van de scores ziet  U in het bijgaande overzicht: 

 

 
 
 
 

De citoscore is met name belangrijk voor de toelating op de kleinere scholengemeenschappen : BSG 

(ondergrens VMBO-TL) en Murmellius gymnasium. (ondergrens VWO) De bredere 

scholengemeenschappen (o.a. PCC, Willem Blaeu, Jan Arentz, Stedelijk Dalton College) zijn wat 

minder streng t.a.v. de CITO score, omdat zij bredere brugklassen hebben ( o.a. VMBO gemengd) 


