
 

Berkel en Rodenrijs,  15 januari 2021 

 

 

 

 

 

Aan: De ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit de groepen 8 

 

 

Onderwerp: Uitstroomadviezen groepen 8 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Op dit moment zijn wij bezig met het intern bepalen van de uitstroomadviezen voor onze groep 8 leerlingen. 

Behalve de resultaten van de methode gebonden toetsen en de resultaten door de jaren heen van de toetsen 

uit het leerlingvolgsysteem van CITO, wordt ook gekeken naar zogenaamde stimulerende factoren, 

belemmerende factoren en onderwijsbehoeften. U moet dan o.a. denken aan concentratievermogen, motivatie, 

doorzettingsvermogen, huiswerk, zelfstandigheid, taakgerichtheid etc. 

Door de uitbraak van COVID-19 en de daaraan gerelateerde maatregelen, zijn ook alle zaken rond advisering en 

aanmelding daaraan aangepast. In deze brief hebben wij alle zaken voor u op een rijtje gezet.  

 

Het adviesgesprek 

In de week van 25 januari vinden de VO-adviesgesprekken met u en uw kind plaats. Dat gebeurt dit keer vanwege 

de coronamaatregelen niet live op school, maar via een TEAMS-gesprek. Vanaf maandag 18 januari 8.30 uur tot 

en met dinsdag 19 januari 15.00 uur kunt u zich in Social Schools inschrijven voor dit adviesgesprek.  

 

Heroverweging schooladvies 

Op 20 en 21 april wordt de landelijke eindtoets afgenomen. Wij maken op Het Baken gebruik van de IEP-toets. 

Mocht het resultaat van de IEP-toets hoger uitvallen dan het schooladvies, dan kan er een heroverweging plaats 

vinden. De heroverweging vindt niet plaats als de IEP-toets lager uitvalt dan het advies. Dit is landelijk beleid. Wij 

informeren u hierover in de begeleidende brief die u t.z.t. bij de uitslag van de IEP-toets krijgt. 

 

Het onderwijskundig rapport 

Voor aanmelding op een VO-school is een onderwijskundig rapport (OKR) nodig. Dat OKR krijgt u van ons na het 

adviesgesprek op papier aangeleverd.  

 

Bij verlenging lockdown na 25 januari: 

Het OKR kan door elk kind op school worden opgehaald op donderdag 28 januari tussen 13.00 uur 14.00 uur: 

- Voor groep 8A kan dat in de hal bij de ingang van de groepen 8. 

- Voor groep 8B kan dat in de hal bij de middelste ingang. 

- Voor groep 8C kan dat in de hal bij de onderbouwingang. 

 

Bij heropening van de basisscholen vanaf 25 januari: 

Het OKR wordt op maandag 1 februari met uw kind meegegeven naar huis. 

 

Het OKR kan dan door u nagekeken worden ter controle. Het kan namelijk zijn dat er bij de invoer van de 

gegevens door ons ergens een fout gemaakt is of dat bepaalde mutaties  in een eerder stadium niet aan ons zijn 

doorgegeven. Indien er zaken gewijzigd dienen te worden dan kunt u dat uiterlijk 4 februari aan de leerkracht 

doorgeven. Daarna zetten wij het OKR in het systeem op ‘definitief’. 

Naast het OKR geven wij ook een adviesblad mee, waarop een unieke aanmeldcode staat. Alleen met die code 

is inschrijving op een VO-school mogelijk. De VO-school kan dan namelijk met die unieke code het OKR AVG-



proof in een digitaal systeem opvragen, waarin wij het hebben klaargezet. Bij het adviesblad zitten als bijlage de 

formulieren waarop u de top 3 van VO-voorkeurscholen dient aan te geven.  

 

KOERS-VO 

Alle VO-scholen in Rotterdam en omgeving (dus ook in Lansingerland) zijn aangesloten bij de overkoepelende 

organisatie ‘KOERS-VO’. In dat verband gelden dezelfde afspraken over aanmelding en inschrijving van leerlingen. 

Die procedure staat grafisch weergegeven in de zogenaamde ‘overstaproutekaart’, die op onze website staat.   

Dat geldt echter niet voor de VO-scholen in bijvoorbeeld Zoetermeer en Pijnacker. Mocht uw eerste voorkeur 

uitgaan naar een school buiten het KOERS-VO-gebied, dan dient u daarnaast alsnog een top 3 in te vullen van 

KOERS-VO scholen. Stel dat uw kind namelijk niet wordt aangenomen op de school buiten het KOERS-VO-gebied, 

dan is het belangrijk om ook een back-up te hebben binnen het KOERS-VO-gebied middels die top 3-lijst. Anders 

loopt uw kind de kans dat alle KOERS-VO-scholen al vol zitten, als aanname in Pijnacker of Zoetermeer 

onverhoopt niet door gaat. 

 

De digitale scholenmarkt 

Vanaf januari is het de tijd van het jaar waarin ouders en leerlingen zich oriënteren op de verschillende VO-

scholen. Vanwege corona gebeurt dat dit jaar regelmatig online. In onze regio hebben VO-scholen daarom het 

initiatief genomen om samen de ‘digitale scholenmarkt’ te organiseren. Deze wordt voor onze regio gehouden 

op donderdag 28 januari 2021.  

Bijna alle scholen in onze regio doen mee. Op de site www.dedigitalescholenmarkt.nl staat alle informatie voor 

ouders. Daar moet u zich ook aanmelden, als u van de digitale scholenmarkt gebruik wilt maken. 

 

Onze website 

Op onze website (‘informatie’- ‘na de basisschool’) treft u algemene informatie over het voortgezet onderwijs 

aan. Tevens staan daar links naar alle VO-scholen in deze regio en een link naar een handige ‘open dagen planner’ 

en een zoekmachine vanuit de VO-gids om wat makkelijker de juiste VO-school te kunnen vinden. Ook vindt u 

op onze website ‘de overstaproutekaart’ waarin het hele VO-aanmeldproces en bijbehorend tijdpad schematisch 

staat weergegeven. Ook staat daar een uitgebreide toelichting in op de te nemen stappen vanaf schooladvies tot 

en met de uitslag van de eindtoets en de daarbij behorende mogelijkheid tot bijstelling van het advies. 

 

Het aanmelden op het VO 

Aanmelden op het VO kan voor KOERS-VO-scholen in de periode van 15 februari 2021 tot en met 11 maart 2021. 

Daarna is aanmelden in principe niet meer mogelijk! Bij overaanmelding kan er geloot worden. VO-scholen 

dienen hun aannameprocedure kenbaar te maken op hun website. Die procedure kan verschillen per school, dus 

lees dat van tevoren goed door op de site van uw voorkeursschool. 

 

In de aangrenzende regio’s zijn dit de aanmeldtermijnen: 

Regio Delflanden:  Aanmelden vanaf 6 februari 2021 t/m 5 maart 2021 

Regio Haaglanden: Aanmelden vanaf 13 februari 2021 t/m 5 maart 2021 

 

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u die vragen 

uiteraard aan de leerkrachten stellen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de leerkrachten van de groepen 8, 

 

 

Jan Noorlander 

Directeur BS Het Baken 

http://www.dedigitalescholenmarkt.nl/

