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In dit document staat beschreven hoe de Distelvlinder tot haar advies voor het Voortgezet Onderwijs komt.
Schooladvies
Bij de overstap van de leerling vanuit het primair onderwijs (PO) naar het voortgezet onderwijs (VO) is de
Distelvlinder verantwoordelijk voor de tijdige en juiste informatieoverdracht van relevante leerling gegevens aan
het voortgezet onderwijs. Deze informatie wordt samengevat in het digitale onderwijskundig rapport (afgekort:
digitale OKR). Voor het delen van het OKR moeten de verzorgers/ouders toestemming geven.
Eén van de onderdelen binnen de informatieoverdracht is het advies dat de basisschool meegeeft aan de
leerlingen in groep 8. De samenwerkingsverbanden PO (BePO) en VO (SWV Rivierenland) hebben afspraken
gemaakt over hoe het advies vormgegeven wordt. Hierbij worden de richtlijnen gevolgd, zoals door de overheid
gesteld. Het is mogelijk om een dubbeladvies (bijvoorbeeld havo/vwo) te geven. Het schooladvies wordt
overgenomen door de VO-school. De Distelvlinder kan in het digitale OKR eventueel aangeven wat de wens van
de ouders en de leerling is. Ook kan een plaatsingsadvies worden aangegeven. Het is niet wenselijk om een lager
plaatsingsadvies te geven dan het schooladvies.
De Distelvlinder gaat in groep 7 het gesprek aan met de ouders, waarbij zij een “potloodadvies” geeft (het
verwachtte uitstroomadvies). Dit advies kan in groep 8 overgenomen worden of, op basis van nieuwe informatie,
bijgesteld worden. De leerlingen die in groep 7 een VMBO advies krijgen doen in groep 8 mee met de NIO
(Nederlands Intelligentie Onderzoek) waarvoor toestemming van de ouders wordt gevraagd.
De NIO wordt door het VO gebruikt om te bepalen waar de leerling extra ondersteuningsbehoefte kan hebben.
Criteria voor het advies
Bij het tot stand komen van het advies zijn de CITO-scores niet leidend, maar een onderdeel van de criteria:
In het advies kijkt de leerkracht van groep 8 in overleg met de leerkracht van groep 7, de intern begeleider en
directie van de Distelvlinder naar de volgende criteria:
• Methodetoetsen vanaf groep 7;
• Citotoetsen vanaf groep 5;
• De trend die hieruit te ontdekken is;
• Indicatie vanuit de NIO als deze sterk (naar boven) afwijkt;
• Werkhouding (ook vanaf groep 7) met daarin:
o Doorzettingsvermogen
o Taakgerichtheid
o Zelfstandigheid
o Tempo
De leerkracht van groep 7 gaat in groep 7 met de ouders in gesprek over het potloodadvies; het formulier wordt
door de ouders “ter kennisname” getekend. Ditzelfde gebeurt een jaar later met de leerkracht van groep 8.
N.B. sommige kinderen kunnen in de Aerogroep zitten (voor meer- en hoogbegaafde kinderen). Het is voor die
kinderen niet vanzelfsprekend dat zij standaard een VWO of HAVO advies krijgen; ook dan worden
bovengenoemde criteria meegewogen.
Herzien advies
Als de uitslag van de eindtoets hoger uitvalt dan het oorspronkelijke advies, dan gaat de Distelvlinder het advies
heroverwegen en eventueel herzien.

Ondersteuning leerwegondersteunend onderwijs
Het leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) is bedoeld voor vmbo-leerlingen die extra ondersteuning nodig
hebben in een van de leerwegen in het vmbo. Het LWOO kan op verschillende manieren vormgegeven worden,
zoals het binnen een school inrichten van een aparte LWOO-klas, waardoor leerlingen met een LWOO-indicatie
meer aandacht krijgen. Het al of niet verlenen van een aanwijzing LWOO op de VO-scholen is afhankelijk van de
cognitieve capaciteiten (IQ), de leerachterstanden (LA) en in bepaalde omstandigheden de sociaal-emotionele
problematiek (SE) van een leerling.
De criteria om hiervoor in aanmerking te komen in een overzicht:

Praktijkonderwijs
Deze onderwijsvorm is bedoeld voor de leerling voor wie het theoretische leren niet altijd vanzelf gaat maar die
gebaat is bij een praktijkgerichte aanpak. De klassen zijn klein en de leerlingen krijgen les van docenten die hier
speciaal voor zijn opgeleid.
De criteria om hiervoor in aanmerking te komen in een overzicht:

Aanmelding voortgezet onderwijs
Het is de taak van de ouders om de leerling aan te melden bij een school voor voortgezet(speciaal)onderwijs.
Achtergrond informatie
Hier vind je meer informatie over de POVO procedure vanuit het BePo (Betuws Primair Passend Onderwijs) en
SWV (SamenWerkingsVerband) Rivierenland voor het Voortgezet Onderwijs.

