Verwijzen naar het
voortgezet onderwijs.
De procedure ziet er als volgt uit:
Juni/juli 2018

In de school werken we met het zogenaamde ontwikkelingsperspectief (zie pag.
11). In dit OPP is een uitstroomprofiel opgenomen. Op basis van de mogelijkheden,
de tussendoelen en evaluaties plannen we het onderwijs voor het kind. Wanneer
kinderen zich over langere tijd beter of minder goed ontwikkelen kan dat op
vastgestelde momenten in het uitstroomprofiel worden aangepast. De laatst
afgenomen Cito-toetsen in de voor-eindgroep in juni zijn het laatste ijkmoment
voor het vaststellen het uitstroomprofiel. In vrijwel alle gevallen wijkt dit niet af van
het in het OPP gestelde uitstroomprofiel.
Oktober 2018

Deze maand wordt gestart met het psychologisch onderzoek. Het onderzoek
bestaat uit een intelligentieonderzoek en een persoonlijkheidsvragenlijst. De
onderzoeken worden in principe in de groep afgenomen. Voor die kinderen waarvan
we verwachten dat groepsgewijs afnemen leidt tot een onbetrouwbare score,
nemen we het intelligentieonderzoek individueel af. (Bijvoorbeeld door het
leesniveau of als kinderen op de grens van het ZMLK zitten)

De schoolverlatersbesprekingen worden gehouden. Elke leerling wordt door de IBer met de leerkracht in het bijzijn van de directie en de psycholoog besproken. Het
belangrijkste onderwerp is het voor het kind vastgestelde uitstroomprofiel. Bekeken
wordt of kinderen, onder, op of boven hun profiel aan het werk zijn en wat er nodig
is om de gestelde doelen te behalen. Eventueel vindt aanpassing van het
uitstroomprofiel plaats.
Oktober/November 2018

De ouderavonden worden gehouden. Op deze avond bespreken we het
uitstroomprofiel en bespreken we welke doelen we hebben gesteld voor het kind.

De psychologische onderzoeken worden deze maand afgerond.
November/December 2018

De groepsleerkrachten vullen voor elke leerling een gedragsvragenlijst in.

De antwoorden worden vervolgens door de psycholoog verwerkt.
Januari 2019

Een nieuwe serie Cito-toetsen wordt afgenomen.

Aan het einde van de maand starten dan de schoolverlatersbesprekingen.
Bij deze bespreking zijn de groepsleerkracht, de IB-er, de psycholoog en de directie
aanwezig. Tijdens de bespreking zal op basis van de resultaten op de Cito-toetsen,
de gestelde doelen, het uitstroomprofiel en de eisen van het (S)VO, het
schooladvies worden geformuleerd.

Februari 2019

Aan het begin van de maand zal het schooladvies met de ouder(s) / verzorger(s)
worden besproken. Zij ontvangen vooraf het onderwijskundig eindrapport.
Februari/maart/april 2019

De Open Dagen worden gehouden. De Open Dagen staan vermeld in de gids die u
van ons meekrijgt. Op de websites van de verschillende scholen worden ze ook al
vroeg vermeld.

Vanaf eind februari kunnen de ouders hun kind gaan aanmelden bij een school voor
voortgezet onderwijs. De aanmelding verloopt via De Wissel.
Aanmeldingsformulieren voor het Praktijkonderwijs dienen 1 maart 2019 in ons
bezit zijn!!! Dat is al heel snel nadat we met de ouders het definitieve advies
hebben besproken.
Mei-juni 2019







De IB’ers van de praktijkschool en het VSO bezoeken 'De Wissel'. De andere
scholen komen incidenteel ook langs voor observaties.
Ze maken kennis met de leerlingen en spreken ze door met de IB-er van 'De
Wissel'.
De scholen voor (speciaal) voortgezet onderwijs nemen contact op met de
ouders(s) / verzorger(s). Vaak worden de ouders(s) / verzorger(s) uitgenodigd voor
een zogenaamd intakegesprek.
In incidentele gevallen kan het zo zijn dat pas vlak voor de zomervakantie
wordt besloten of uw kind wordt aangenomen.
Uw kind kan ook worden afgewezen. De afwijzende school heeft dan de
zorgplicht en geeft een nieuw advies af.

