
Procedure advies vervolgonderwijs Danielschool Soest 

Het eerste moment om een voorlopig plaatsingsadvies voor het voortgezet onderwijs te 
ontvangen voor uw kind, is eind groep 7. U zult uitgenodigd worden voor een 10 minuten 
gesprek  om een voorlopig advies te ontvangen voor het niveau van het vervolgonderwijs 
van uw kind. Dit gesprek heeft u met de leerkracht(en) van groep 7 en zal gehouden worden 
op de contactavonden in de laatste schoolweek van het jaar.  
 
Dit voorlopig advies wordt gegeven na overleg met de betrokken leerkrachten van groep 6,7 
en 8 en het zorgteam.  
 
Het  voorlopig advies dat wij geven is gebaseerd op de gegevens die wij van uw kind hebben 
verzameld. 
Het betreft: 

• Oordeel van de leerkracht(en) 

• Ontwikkeling: cijfers en beoordelingen vakken 

• Cito scores afgelopen jaren 

• Inzet, motivatie, zelfstandigheid en werkhouding 

• Kindkenmerken en interesses 

• Sociaal - emotionele ontwikkeling, 

• Medische gegevens en andere bijzonderheden.  

• Wens van ouders en kind 

• Huiswerkattitude 
 

 
 



Met dit voorlopige advies kunt u zich met uw kind in groep 8 oriënteren op de keuze voor de 
vervolgschool. De keuze naar welke vervolgschool uw kind gaat, maakt u samen met uw 
kind. De basisschool geeft daarin geen advies. U kunt zelf de open dagen en 
voorlichtingsavonden bezoeken. Zo kunt u de sfeer proeven, informatie opdoen en scholen 
vergelijken. Bezoek voor data de websites van de scholen voor het voortgezet onderwijs. 
 
Wanneer uw kind in groep 8 zit wordt er een definitief plaatsingadvies gegeven. Dit gebeurt 
in de maand februari. Alle ouders van groep 8 worden voor een gesprek uitgenodigd. 
Hiermee vervallen de contactavonden rondom het tweede rapport.  
Tijdens dit gesprek zullen we de gegevens die in groep 7 zijn besproken meenemen en 
aanvullen met de bevindingen en (toets)gegevens die zijn opgedaan in groep 8. Er komt dan 
een plaatsingsadvies.  
 
De Centrale Eindtoets vindt plaats in april. Voor half maart moeten u uw kind opgeven op de 
school voor het voortgezet onderwijs. De score van de eindtoets heeft geen directe invloed 
meer op deze keuze. Alleen wanneer de eindscore op de Eindtoets hoger ligt dan het advies 
wat is besproken, kan er een heroverweging van het plaatsingsadvies plaatsvinden.  
 
Voor de gestelde datum meldt u uw kind aan op de voortgezet onderwijsschool naar keuze. 
De leerkracht(en) van groep 8 zet de gegevens van uw kind klaar in het digitale systeem, 
zodat de vervolgschool deze informatie kan ophalen.  
 
Tijdens het gesprek in groep 8 geeft u als ouders toestemming om relevante gegevens van 
uw kind uit te wisselen met de vervolgschool.  
Na de aanmelding en de uitwisseling van de gegevens zal er een warme overdracht 
plaatsvinden. Dit houdt in dat de leerkracht(en) van groep 8 mondeling het een en ander zal 
toelichten betreffende uw kind, zodat de overgang naar het VO soepel kan verlopen. 
 
Wanneer u verwacht dat uw kind extra hulp of aandacht nodig heeft in het voortgezet 
onderwijs, dan zal er een andere procedure gelden. Een aanmelding voor een bijvoorbeeld 
zorgklas moet eerder gestart worden. Het is goed om daarvoor begin groep 8 contact te 
hebben met de leerkracht en eventueel de intern begeleider.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Leerkrachten van groep 7 en 8 


