Protocol Adviesprocedure De Droomspiegel 2022-2023
Inleiding
De overgang van de leerling van primair naar voortgezet onderwijs is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van de betrokken professionals en de ouders. Het is belangrijk dat
PO en VO dit proces samen vormgeven, vastleggen, uitvoeren en evalueren.
De professionals bestaan uit de leerkrachten van de betreffende groepen (parallel), de
teamleider en de Intern Begeleider van de Bovenbouw. De directie wordt betrokken bij
de totstandkoming van de schooladviezen.
Het (voorlopig) advies wordt gebaseerd op de volgende gegevens:
-

CITO LVS
cijfers methodetoetsen uit dat leerjaar
leerling-kenmerken
de (huis-)werkhouding en het gedrag van de leerling, gemeten met ZIEN
observaties van de leerkrachten

Eind Groep 6
Pre-advies na E6. Deze eerste inschatting van het schoolniveau wordt vastgelegd in
Parnassys. Van het oudergesprek waarin dit advies wordt gedeeld wordt per individuele
leerling een notitie gemaakt van dit gesprek. In deze notitie staat het Pre-advies
vermeld. Dit kan een drie-, twee- of eenledig pre-advies zijn.
Eind Groep 7
Na de E7 wordt een tweede inschatting van het schoolniveau (voorlopig advies)
vastgesteld en gedeeld met ouders. Het voorlopig advies wordt schriftelijk vastgelegd op
de Adviesbrief PO-VO Almere in DigiDoor en mondeling besproken met ouders en
leerling. Bij leerlingen waarbij dit van toepassing is wordt vanuit het OPP tevens de
inschatting van extra ondersteuningsbehoefte besproken. De adviesbrief gaat na/tijdens
het gesprek in tweevoud mee naar de ouders. Een exemplaar gaat terug naar school met
handtekening voor gezien. Bij voorkeur aan het eind van het gesprek. Op de adviesbrief
staat een een- of tweeledig advies. Eventueel kan er met pen een drie-ledig advies van
worden gemaakt.
De leerkrachten van groep 7 melden met hulp van de administratie alle leerlingen van
leerjaar 7 aan in DigiDoor onder het volgende schooljaar. Voor de leerlingen waarbij de
inschatting PrO of VSO wordt gemaakt, stelt de leerkracht, evt. met ondersteuning van
de Intern Begeleider, een OKR in DigiDoor op. Ouders krijgen van de leerkracht een
inlogcode, zodat zij kennis hebben van de inhoud van het OKR en indien gewenst daar
hun eigen zienswijze aan toe kunnen voegen.

Groep 8
OKR
De leerkrachten van groep 8 dragen verder zorg voor de juiste dossiervorming.
Gedurende de laatste fase van de adviesprocedure zijn zij de contactpersonen voor
ouders en collega’s van het VO. Voor de leerlingen die voor PrO of VSO in aanmerking
komen is er een onderwijskundig rapport in DigiDoor opgesteld. Dit OKR wordt voor 1
oktober klaargezet voor de orthopedagoog van de betrokken V(S)O-school.
Voor de overige leerlingen wordt door de leerkrachten van groep 8 het OKR in DigiDoor
voor 1 maart voltooid. De ouders van deze leerlingen ontvangen ook een inlogcode voor
DigiDoor. Indien gewenst kunnen zij daar opnieuw hun eigen zienswijze aan toevoegen.
In februari verstuurt de administratie de recente CITO-gegevens m.b.v. OSO naar
DigiDoor. De leerkrachten van groep 8 geven aan de administratie door wanneer alle
CITO-resultaten zijn ingevoerd.
Schooladvies
Voor 1 maart bespreekt de leerkracht met ouders en leerling het definitieve schooladvies
(klasplaatsingsvoorstel) en legt dit vast op de Adviesbrief PO-VO. Ouders ontvangen deze
brief tijdens het adviesgesprek en dienen deze brief bij aanmelding op de VO-school van
voorkeur af te geven. Er is geen handtekening nodig. Het schooladvies wordt tevens in
DigiDoor vastgelegd (door de leerkracht) en doorgegeven aan de administratie. Zo kan
de administratie het in Parnassys zetten. Op die manier is uitwisseling met ROD mogelijk.
Heroverweging
Nadat de uitslag van de Eindtoets (IEP) binnen is, wordt deze toegevoegd in het OKR in
DigiDoor (leerkracht) en automatisch door IEP in Parnassys gezet. Bij een hogere uitslag
dan in het eerdere schooladvies gegeven, moet binnen twee weken na binnenkomst van
de uitslag een heroverweging van het schooladvies plaatsvinden. Deze heroverweging
kan leiden tot een bijstelling van het advies. Dit is niet verplicht. Als het schooladvies
wordt bijgesteld, dient dit voor 1 juni in DigiDoor te worden vastgelegd door de
leerkracht. De leerkracht geeft deze bijstelling ook door aan de administratie, zodat zij
dit in Parnassys kan zetten.

