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Beste ouders/verzorgenden van onze leerlingen in groep 8, 

 

Er is vanuit de overheid met klem geadviseerd om geen groepen leerlingen naar school te halen. We 

hebben dan ook besloten om de leerlingen van groep 8 niet eerder naar school te laten komen. Door 

de maatregelen die zijn getroffen rondom het Corona-virus en de sluiting van de scholen in het 

bijzonder, kunnen wij ons voorstellen dat u vragen heeft over de procedure rondom het 

basisschooladvies voor uw kind en de overstap naar het VO. Met deze brief willen wij u informeren 

wat wij met onze scholen hebben afgesproken. 

 

• Uw kind heeft eerder zijn of haar voorlopige advies gekregen. De school kan dit advies geven 

omdat zij een goed en breed beeld hebben van de vaardigheden, mogelijkheden en de 

ontwikkeling van uw kind. Dit beeld is geen momentopname, maar is gebaseerd op meerdere 

gegevens over cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling en gegevens over werkhouding, 

vaardigheden en motivatie van uw kind. De school van uw kind zal volgens planning ook het 

definitieve advies kunnen geven. De kans is natuurlijk heel groot dat dit online zal plaatsvinden. U 

ontvangt t.z.t. een uitnodiging van de school.  
 

• De scholen maken o.a. gebruik van toetsen uit het leerlingvolgsysteem van CITO om de 

cognitieve ontwikkeling van uw kind te volgen. Deze toetsen zijn bedoeld om inzicht te krijgen 

waar een leerling staat in zijn of haar ontwikkeling. De afname van de M8 (midden groep 8) zal 

door de schoolsluiting waarschijnlijk later plaatsvinden dan normaal. Er is een grote kans dat de 

M8 toetsen pas afgenomen kunnen worden nadat het definitieve advies is gegeven. Omdat de 

school meerdere gegevens gebruikt om tot een advies te komen is dit geen probleem.  

 

• Er zijn leerlingen die door het thuisonderwijs zich minder hebben ontwikkeld dan wat we van hen 

zouden verwachten bij onderwijs op school. Bij het adviseren kijken leerkrachten en IB-ers goed 

naar wat een passend advies is voor deze kinderen. Daarbij kijken zij naar de potentie van een 

leerling en zullen zij bij twijfel kansrijk adviseren. Dit wordt door de overheid en PO-raad 

gestimuleerd. Als de scholen weer opengaan is er nog tijd om met de leerlingen te werken naar 

het niveau waarop is geadviseerd. 

 

• Vooralsnog gaan we ervan uit dat de eindtoets 2021 wel gewoon door kan gaan. De afspraken 

rondom heroverwegen van het basisschooladvies bij een hogere uitslag van de eindtoets zijn ook 

hetzelfde. Als uw kind hoger scoort op de eindtoets dan het basisschool advies dan moet de 

school het advies heroverwegen. In sommige gevallen kan dat leiden tot een bijstelling naar een 

hoger advies. Het kan nooit leiden tot een bijstelling naar beneden.  

 

• Het advies dat uw kind heeft ontvangen is en blijft leidend voor de overstap naar het voortgezet 

onderwijs. De middelbare scholen hechten veel waarde aan het beeld dat de basisschool heeft 

van uw kind en plaatsen op basis hiervan de kinderen in een passende brugklas. Op de 

middelbare school zal vervolgens goed gekeken worden of leerlingen inderdaad op de juiste plek 

zitten. 

 

• De basisscholen zullen in maart onderwijskundige gegevens over uw kind uitwisselen met de 

school van uw keuze. Ook zal er in veel gevallen een overdracht 

plaatsvinden, waarbij de middelbare school persoonlijk contact heeft 

met de leerkracht van uw kind.  

 



Mocht de schoolsluiting in individuele gevallen leiden tot zorgen over een passende plek na de 

basisschool, dan is het belangrijk dat u dit bespreekt met de basisschool van uw kind.  

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en rekenen op uw begrip voor de 

maatregelen die in deze bijzondere tijden worden genomen. Wij hebben alle vertrouwen in de 

professionaliteit van onze leerkrachten en intern begeleiders om hier goed en adequaat mee om te 

gaan. 
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