
 

 

Arlette Langenberg 
[Datum] 
 

2022-2023 



 

 

 

Inhoud 

Inleiding ...................................................................................................................................... 1 

Wat zijn de regels en afspraken voor het definitieve schooladvies? ......................................... 1 

Hoe komt een advies tot stand? ................................................................................................ 1 

Welke adviezen kunnen er gegeven worden? ........................................................................... 2 

Tijdpad algemeen ....................................................................................................................... 2 

Inhoud Onderwijskundig rapport ............................................................................................... 6 

Aanmeldprocedure 2023 ........................................................................................................... 6 

Aanmeldprocedure buiten regio Haaglanden ............................................................................ 7 

Bijlage 1: invulformulier vervolgonderwijs leerlingen. .............................................................. 8 

Bijlage 2: invulformulier vervolgonderwijs ouders. ................................................................... 9 

Bijlage 3: Begeleidende brief uitslag Cito eindtoets ................................................................ 10 

 



 

1 van 11 
 

 

Inleiding 
Voor u ligt ons adviesbeleid Voortgezet Onderwijs (VO). In dit document nemen we u stap 

voor stap mee in onze procedure voor de totstandkoming van het advies voor het VO. Mocht 

u naar aanleiding van deze procedure nog vragen hebben dan kunt u zich richten tot de 

directie of intern begeleider van de school.  

Wat zijn de regels en afspraken voor het definitieve schooladvies?  
Kinderen in groep 8 krijgen hun definitieve schooladvies voor de overgang naar de 

middelbare school wat een belangrijk moment is in de schoolloopbaan van uw kind. Dit 

schooladvies is bindend voor toelating tot het voortgezet onderwijs. Dat wil zeggen: de 

middelbare school moet uw kind toelaten op het niveau van het schooladvies. Een hoger 

niveau mag ook. Plaatsing op een lager niveau mag alleen als ouders daarom verzoeken.  

Alle leerlingen maken in groep 8 een verplichte eindtoets, op de Mariaschool is dat de 

Centrale Eindtoets van cito. Doet uw kind het beduidend beter op de eindtoets dan 

verwacht, dan zullen wij als school het advies heroverwegen. Onze school kan besluiten het 

advies naar boven bij te stellen, maar ook om het oude advies te handhaven. We zullen u 

altijd betrekken bij onze overwegingen. Als het advies naar boven wordt bijgesteld, moet uw 

kind op dit niveau worden toegelaten. De middelbare school mag uw kind dan dus niet 

weigeren omdat er twijfel is of uw kind het niveau wel aankan. Het kan gebeuren dat er op 

de middelbare school van uw keuze geen plaats meer is op het nieuwe niveau. Dan mag uw 

kind wel worden geweigerd en zult u op zoek moeten gaan naar een andere school. Indien 

uw kind de eindtoets minder goed maakt dan verwacht, dan blijft het eerder gegeven 

schooladvies gewoon gelden. Bijstelling naar beneden is dus niet aan de orde.  

Hoe komt een advies tot stand? 
In groep 7 ontvangen de leerlingen een voorlopig advies voor het voortgezet 

vervolgonderwijs. In groep 8 ontvangen de leerlingen het definitieve advies. Het advies is 

gebaseerd op de leerprestaties, de aanleg, de werkhouding en de sociaalemotionele 

ontwikkeling. 

De volgende punten worden hierin meegenomen om te komen tot een advies passend bij 

het niveau van de leerling: 

• Resultaten van de Cito toetsen tijdens de gehele basisschool periode  
• Resultaten van de methodetoetsen  
• Leerling besprekingen  
• Observatie leerkracht(en), zowel op de sociaal-emotionele alsook de cognitieve 

ontwikkeling 
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• Werkhouding en motivatie tijdens de basisschoolperiode  
• Gegevens van onderzoeken, eventuele vastgestelde diagnoses.  
• Thuissituatie (indien relevant) 

 
Bij het voorlopig advies bestaat de adviescommissie uit de leerkrachten van groep 7 & 8 en 
de intern begeleider. Voor het definitieve advies bestaat de adviescommissie uit de 
leerkracht(en) van groep 7, de intern begeleider en de directie. 

Welke adviezen kunnen er gegeven worden? 
• pro    praktijkonderwijs 

• vmbo bb   vmbo- basisberoepsgericht  

• vmbo bb/vmbo kb vmbo- basisberoepsgericht/vmbo-kaderberoepsgericht  

• vmbo kb   vmbo- kaderberoepsgericht  

• vmbo kb/vmbo gt-tl vmbo- kaderberoepsgericht/gemengd - theoretische leerweg  

• vmbo gt-tl   vmbo- gemengd - theoretische leerweg  

• vmbo gt-tl/havo  vmbo- gemengd - theoretische leerweg/havo  

• havo   hoger algemeen voortgezet onderwijs  

• havo/vwo   hoger algemeen voortgezet onderwijs/voorbereidend 

wetenschappelijk onderwijs  

• vwo   voorbereidend wetenschappelijk onderwijs  

*LWOO (leerwegondersteunend onderwijs) is een beschikking die een leerling kan ontvangen 

bij een basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht of theoretisch leerweg advies. 

Tijdpad algemeen 
Tijdens het uitvoeren van het adviesbeleid VO is het BOVO tijdpad Regio Haaglanden enorm 
van belang voor de leerkracht van groep 8. De leerkracht moet hier kennis van hebben 
genomen en dit tijdpad goed volgen en uitvoeren. De maanden hieronder zijn richtlijnen, de 

precieze data waarop onderdelen voldaan moeten zijn, staat in het tijdpad van BOVO.   

• Juni (groep 7)  
- Op de jaarplanning wordt een datum gepland, waarop de leerkrachten van groep 

7 en 8 en de intern begeleider bij elkaar komen om met elkaar het voorlopig 
advies te bepalen. Hier wordt tevens al gekeken wie er mogelijk voor een NIO-
onderzoek in aanmerking komt. 

- De  leerlingen van groep 7 vullen een formulier in met daarin de vraag welk soort 
van vervolgonderwijs zij denken te gaan volgen (bijlage 1).  
Vooraf moet de leerkracht aan de leerlingen voorlichting gegeven hebben over 
welke soorten voortgezet onderwijs mogelijk zijn.  
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- De ouders van de leerlingen vullen ook een formulier in met daarin de vraag welk 

soort onderwijs zij denken dat hun kind volgend schooljaar kan gaan volgen 
(bijlage 2).  

- De leerkracht(en) maakt in Esis een overzicht van alle gegevens: het advies dat de 
leerlingen hebben ingevuld, het advies dat de ouders hebben ingevuld, 
citoresultaten en de voorlopige adviezen gegeven door de leerkracht (in 
samenspraak met de intern begeleider en leerkracht(en) van groep 8).  

- De leerkracht(en) en de intern begeleider voeren de voorlopige adviesgesprekken 
met de ouders en de leerling. De leerkracht(en) van groep 7 wordt hiervoor vrij 
geroosterd. De voorlopig adviezen worden tijdens dit gesprek meegegeven. 

• Augustus/September (groep 8) 
- Tijdens de informatieavond van groep 8 legt de leerkracht aan de ouders de 

gehele adviseringsprocedure uit. 
- De leerkracht(en) van groep 8 en de intern begeleider houden het BOVO tijdpad 

in de gaten, belangrijke data zetten zij in hun agenda.  
- De intern begeleider stemt met Onderwijs Adviesdienst (OA)  een datum af  voor 

het afnemen van de NIO.   
- De intern begeleider zorgt dat het toestemmingsformulier voor het afnemen van 

de NIO ondertekend wordt door beide ouders. Zodra dit gedaan is kan de 
aanvraag in OT op definitief worden gezet. De formulieren worden op de dag van 
afname meegegeven aan de afnameleider. 

- De intern begeleider zorgt dat de leerlingen vanuit Esis middels de Overstap 
Service Onderwijs (OSO) geïmporteerd zijn in BOVO-DIGITAAL (de POVO module 
binnen Onderwijs Transparant).  

- Wanneer een leerling verwezen wordt naar het VSO, moet deze in overleg met de 

intern begeleider aangemeld worden bij BOVO. 

• Oktober  
- Leerlingen met een verwachte verwijzing naar VSO, PRO of LWOO moeten 

adaptief getoetst zijn, dit wordt besloten in overleg met de intern begeleider. 
(Eventueel kan er besloten worden om een drempelonderzoek af te nemen.) 

- Afnemen NIO toets (of begin november).  
- Ouders krijgen een brief om aan te geven op welke wijze (ouderrol, email of niet) 

ze op de hoogte gehouden willen worden vanuit OT. Dit gaat om de registratie 
van de aanmelding, besluit en toelating van het VO door het VO. 

- De leerkracht(en) maken een start met het invullen van de Onderwijskundige 
rapporten (OKR), zie hiervoor de handleiding in OT.  
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• November   

- De uitslag van de NIO, van de kinderen die deze hebben gemaakt, wordt 
uitgereikt aan de ouders/verzorgers. Wanneer de uitslag geen consequenties 
heeft voor het vervolgtraject wordt het gesprek telefonisch afgehandeld en 
krijgen de kinderen een gesloten enveloppe mee. Wanneer er een aanpassing is 
of extra stappen nodig zijn, dan worden ouders uitgenodigd om op gesprek te 
komen. 
 

 
 

- Wanneer de leerkracht na overleg met intern begeleider denkt dat de afname van 
een SEM (sociaal emotioneel onderzoek) van toegevoegde waarde kan zijn om 
mogelijk toch voor LWOO in aanmerking te komen, zal er een gesprek met ouders 
plaatsvinden. Dit kan alleen bij leerlingen met een IQ van 91-120. 

- De intern begeleider vraagt in BOVO de SEM aan.  
- De leerkracht(en) werken verder aan het invullen van de Onderwijskundige 

rapporten (OKR), zie hiervoor de handleiding in OT.  
- De leerkracht van groep 8 heeft de taak om ervoor te zorgen dat een mogelijke 

verwijzing naar VSO, PRO of LWOO bekend is bij de ouders. Dit in overleg met de 
intern begeleider. 

- De leerkrachten van groep 8 controleren samen met de intern begeleider de 
voorlopig adviezen van groep 7 en passen deze eventueel aan met de laatste 
informatie uit de NIO, observaties en methode gebonden toetsen. Alleen met 
ouders van leerlingen bij wie het advies wordt aangepast zal een afspraak worden 
gepland.  

• December  
- Een oriëntatieformulier vanuit OT, met daarop het voorlopig advies en een 

voorkeurslijst van geschikte scholen, wordt in een gesloten envelop meegegeven. 
Ouders krijgen hierbij het advies om minimaal 5 scholen te bezoeken mee. 
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- De leerkracht(en) werken verder aan het invullen van de Onderwijskundige 

rapporten (OKR), zie hiervoor de handleiding in OT.  
- De intern begeleider bestelt de (digitale) Cito eindtoets en meldt school aan voor 

de systeemcheck.  
- Leerlingen met een verwachte verwijzing naar VSO, PRO of LWOO moeten 

adaptief getoetst zijn. Dit wordt afgestemd met de intern begeleider. 
- De scholengids wordt meegegeven aan de leerlingen.  

• Januari   
- Afnemen van de CITO M8-toetsen. 
- De leerkracht(en) ronden het invullen van het OKR af en laat deze nalezen door de 

intern begeleider. 
- Op de jaarplanning wordt een datum gepland, waarop de leerkracht(en) van groep 8, 

de intern begeleider en de directie bij elkaar komen om met elkaar het definitief 
advies te bepalen. Al het voorgaande wordt hierin meegenomen. 

- De leerkracht(en) print(en) het OKR en het definitief advies met daarop specifiek het 
leerling nummer. Deze nodig is voor inschrijving op het VO.  

- De intern begeleider importeert de M8-toetsen in BOVO-OT.  

• Februari  
- De leerkracht(en) en de intern begeleider voeren de definitieve adviesgesprekken 

met de ouders en de leerling. De leerkracht(en) en leerlingen van groep 8 worden 
hiervoor vrij geroosterd. De definitieve adviezen en het OKR worden tijdens dit 
gesprek meegegeven. 

- Ouders krijgen 5 werkdagen om op- en of aanpassingen met betrekking tot het OKR 
door te geven, daarna wordt het dossier definitief gemaakt in BOVO-OT.  

- De leerlingen krijgen in februari hun 1e rapport 

•  Maart 
-  De leerkracht(en) controleert, samen met de ouders, of alle leerlingen in de POVO 

module van OT aangemeld zijn bij een VO school.   

• April   
- De Cito eindtoets wordt afgenomen.  
- De leerkracht(en) controleert of alle leerlingen in de POVO module van OT 

aangemeld zijn bij een VO school.   

• Mei/juni   
- De leerkracht(en) geeft de CITO uitslag, met een begeleidende brief in een gesloten 

enveloppe aan de leerlingen mee.   
- Als het toets advies van de CITO eindtoets hoger is dan het basisschooladvies (BSA) 

dan moet de school het advies heroverwegen. De commissie bestaat uit 
leerkracht(en), de intern begeleider en directie. 
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- Het advies kan aangepast worden of gehandhaafd blijven. De school zal dit besluit 

motiveren.  
- Leerkracht nodigt ouders uit om de heroverweging toe te lichten.  
- De leerkracht(en) voert de heroverweging en de eventuele herziening van het BSA in 

POVO module van OT in.  
- De uitslag van de centrale eindtoets wordt geïmporteerd in de POVO module van OT. 
- Wanneer iedereen geplaatst is op het VO,  exporteert de leerkracht(en) de OKR’s en 

bijlagen van POVO module van OT naar een bestand. De leerkracht(en) zorgt ervoor 
dat deze in Esis worden opgeslagen.    

Inhoud Onderwijskundig rapport 
Het onderwijskundig rapport is een onderdeel van onderwijs transparant (OT); het digitale 
overdracht systeem tussen de basisscholen in de regio en de middelbare scholen. Het OKR 
wordt digitaal ingevoerd en geëxporteerd naar de VO scholen. De ouder zal een papieren 
versie van het OKR ontvangen, zodat de ouders op de hoogte zijn van de inhoud. De oude 
heeft recht om de eigen visie op het OKR toe te voegen. Soms is het OKR duidelijk genoeg 
voor de VO school. Het kan ook zijn dat de basisschool of de school van het voortgezet 
onderwijs (telefonisch) contact met elkaar hebben, omdat het OKR toegelicht dient te 
worden. We spreken dan van een warme overdracht.  

Het OKR bevat de volgende gegevens 
- Naam, adres en woonplaatsgegevens van leerling, ouders en school  
- De leervorderingen en cognitieve capaciteiten  
- De ontwikkeling en het gedrag van de leerling  
- Het advies  
- Eventuele zorgplicht en begeleiding  
- Gegevens ouders/verzorgers  

* Indien er sprake is van een eventuele verwijzing naar het voortgezet speciaal onderwijs 
(VSO), praktijkonderwijs (PROO) of een beschikking voor leerwegondersteunend onderwijs 
(LWOO) wordt er een ander tijdpad gevolgd. De ouders worden hiervan tijdig op de hoogte 
gebracht door leerkracht. 

Aanmeldprocedure 2023 
Eerste ronde van aanmelden 
Op vrijdag 10 februari 2023 worden de regionale aanmeldformulieren met 
basisschooladviezen en voorkeurslijst meegegeven. Vanaf zaterdag 11 februari tot en met 
vrijdag 24 februari 2023 kunt u uw kind aanmelden op het VO. Dit geldt ook voor ouders die 
digitaal aanmelden. De VO-scholen nemen de dossiers zo snel mogelijk in behandeling. Op 
dinsdag 21 maart 2023 nemen de scholen de toelatingsbesluiten en, indien nodig, passen ze 
voorrangsregels en een loting toe. Dan start het maatwerktraject voor leerlingen met een 
ondersteuningsbehoefte die nog geen plek hebben.  
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Op woensdag 5 april vindt de centrale loting en matching plaats en worden ouders 
geïnformeerd (met uitloop naar 6 april). Op donderdag 6 april 2023 wordt de capaciteit voor 
de tweede ronde gepubliceerd op de Scholenwijzer. 

Let op! 
- Het advies is om minimaal vijf tot zes scholen op uw voorkeurslijst te noteren. Bij 

meer scholen wordt de kans op plaatsing op één van de voorkeursscholen groter. 
- Indien uw kind voldoet aan een van de voorrangsregels, houdt er dan rekening mee 

dat deze alleen gelden op de school van eerste voorkeur.  
- Kijk op de website van de voortgezet onderwijs school wat het toelatingsbeleid is en 

welke voorrangsregels zij hanteren.  
- Heeft uw kind extra ondersteuning nodig? Dan kan het zijn dat het aanmelden iets 

anders verloopt. 

Tweede ronde van aanmelden 
Voor de leerlingen die na de eerste ronde van aanmelden nog geen plek hebben is er een 
tweede ronde. Deze is korter dan de eerste. Ouders krijgen een (nieuw) aanmeldformulier 
met voorkeurslijst en de lijst met beschikbare passende scholen. Dit aanmeldformulier kunt 
u inleveren op de (nieuwe) school van eerste voorkeur. Ouders kunnen hun kind vanaf 11 tot 
en met 14 april 2023 aanmelden. Alle aangemelde leerlingen gaan direct door naar de 
centrale loting en matching op 20 april 2023 (leerlingen passend onderwijs worden met 
maatwerk geplaatst). Ouders krijgen diezelfde dag het bericht met het toelatingsbesluit. Op 
21 april 2023 wordt de capaciteit voor de restperiode gepubliceerd op de Scholenwijzer. 

Let op! 
- Het advies is om meerdere scholen op uw voorkeurslijst te noteren. Bij meer scholen 

wordt de kans op plaatsing op één van de voorkeursscholen groter.  
- Op scholenwijzer.denhaag.nl/ zullen de scholen de nog beschikbare plaatsen 

publiceren.  
- De voorrangsregels voor middelbare scholen gelden deze periode niet meer. 

Aanmeldprocedure buiten regio Haaglanden  
Als u een ouder bent uit de BOVO regio Haaglanden (Den Haag, Leidschendam/Voorburg of 
Rijswijk) kunt u uw kind ook in een andere regio aanmelden, bijvoorbeeld Delflanden. Deze 
aanmelding staat los van de aanmelding in de BOVO-regio. Voor een aanmelding buiten de 
regio heeft u een aparte print van het regionale aanmeldformulier nodig. Let op! U heeft 
alleen het 1e blad van het regionale aanmeldformulier nodig met hierop het schooladvies en 
de unieke leerling-code.  
U bent zelf verantwoordelijk om hiervan het tijdspad goed in de gaten te houden! 
Delflanden 
https://www.swvvo-delflanden.nl/wp-
content/uploads/2022/05/PO_VO_Jaaroverzicht_2022-2023.pdf  

https://www.swvvo-delflanden.nl/wp-content/uploads/2022/05/PO_VO_Jaaroverzicht_2022-2023.pdf
https://www.swvvo-delflanden.nl/wp-content/uploads/2022/05/PO_VO_Jaaroverzicht_2022-2023.pdf
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Bijlage 1: invulformulier vervolgonderwijs leerlingen.  

 

Beste _____________________________________ 

Je hebt van de juffrouw of meester uitleg gehad over het voortgezet onderwijs. Over een 

paar maanden zit je al in groep 8. Jouw leerprestaties (methode gebonden en cito), je 

werkhouding in de groep en je sociaalemotionele ontwikkeling zullen leiden tot het 

basisschooladvies. Aan het eind van groep 7 krijg je een voorlopig advies. Dit advies geeft 

aan hoe wij op dat moment denken over welk schooltype het beste bij je past. Wij willen ook 

graag weten hoe jij zelf hierover denkt.  

1. Wat denk je voor advies te krijgen?  

☐ pro   praktijkonderwijs 

☐ vmbo bb  vmbo- basisberoepsgericht  

☐ vmbo bb/vmbo kb vmbo- basisberoepsgericht/vmbo-kaderberoepsgericht  

☐ vmbo kb  vmbo- kaderberoepsgericht  

☐ vmbo kb/vmbo gt-tl vmbo- kaderberoepsgericht/gemengd - theoretische leerweg  

☐ vmbo gt-tl  vmbo- gemengd - theoretische leerweg  

☐ vmbo gt-tl/havo vmbo- gemengd - theoretische leerweg/havo  

☐ havo   hoger algemeen voortgezet onderwijs  

☐ havo/vwo  hoger algemeen voortgezet onderwijs/voorbereidend 
wetenschappelijk onderwijs  

☐ vwo   voorbereidend wetenschappelijk onderwijs  
 

2. Naar welke school zou je graag willen?  

 

_______________________________________________________ 

 

3. Misschien heb je wel eens nagedacht over wat je later 

worden wil. Als je iets weet mag je het best opschrijven.  

 

______________________________________________

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMjVp5yXocgCFUc8FAodoTcDyw&url=http://www.stekske.nl/Basis.aspx?Lid%3D22%26Lit%3DVIEW%26Query%3DSWVWEBU_Groepen_berichten.Groep%3D57&bvm=bv.104226188,d.cWw&psig=AFQjCNETNQeW6iWYYptKe3NgQoXsfCxPVg&ust=1443785751798148
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Bijlage 2: invulformulier vervolgonderwijs ouders.   

 

Beste ouders van _____________________________________ 

Om een volledig beeld te krijgen zouden wij het op prijs stellen als u de hieronder gestelde 

vragen wilt beantwoorden.  

1. Welk niveau/type onderwijs vindt u voor uw kind het meest geschikt na de 

basisschool? (aankruisen wat van toepassing is)  

☐ pro   praktijkonderwijs 

☐ vmbo bb  vmbo- basisberoepsgericht  

☐ vmbo bb/vmbo kb vmbo- basisberoepsgericht/vmbo-kaderberoepsgericht  

☐ vmbo kb  vmbo- kaderberoepsgericht  

☐ vmbo kb/vmbo gt-tl vmbo- kaderberoepsgericht/gemengd - theoretische leerweg  

☐ vmbo gt-tl  vmbo- gemengd - theoretische leerweg  

☐ vmbo gt-tl/havo vmbo- gemengd - theoretische leerweg/havo  

☐ havo   hoger algemeen voortgezet onderwijs  

☐ havo/vwo  hoger algemeen voortgezet onderwijs/voorbereidend 
wetenschappelijk onderwijs  

☐ vwo   voorbereidend wetenschappelijk onderwijs  
 
 
2. Heeft uw kind zelf al eens laten weten wat hij/zij later worden wil? 
 

_______________________________________________________ 

 

Na ondertekening door beide ouders/verzorgers, dit formulier graag inleveren bij de 

groepsleerkracht op uiterlijk ______________________________________________ 

Naam ouder/verzorger     Naam ouder/verzorger  

 

__________________________    ______________________________  

 

Handtekening:      Handtekening:
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Bijlage 3: Begeleidende brief uitslag Cito eindtoets  

 

Beste ouders van        , 

De uitslag van de Cito centrale eindtoets is binnen. U vindt naast deze brief een overzicht 

van de scores van uw kind. De score op deze eindtoets kan (indien van toepassing) alleen 

een positief effect hebben op het advies. Indien uw kind op de toets beter gescoord heeft 

dan ons schooladvies aangeeft, dan gaat de school het advies heroverwegen. Er kan gekozen 

worden om het advies omhoog bij te stellen of het advies te handhaven. 

We willen benadrukken dat het bij de Cito-eindtoets gaat over één toets afname, waardoor 

deze toets op zichzelf nooit aanleiding kan zijn voor een adviesaanpassing. Wanneer ook de 

bevindingen in de groep dit rechtvaardigen zal het advies bij een hogere uitslag van de 

centrale eindtoets naar boven bijgesteld worden. 

Wat staat er op het leerlingrapport 
In het leerlingrapport staan verschillende dingen. Je krijgt een score voor de hele toets 
(standaardscore) en een toetsadvies voor het brugklasniveau dat het beste bij jou past. Je 
kunt ook zien hoe je de verschillende onderdelen van taal en rekenen hebt gemaakt en 
welke referentieniveaus je beheerst. 

Domeinscore 
De domeinscores laten zien hoe je hebt gescoord op de domeinen van de Centrale Eindtoets. 
Bijvoorbeeld lezen of rekenen. In het overzicht van de domeinscores zie je welke domeinen 
je  goed of wat minder goed hebt gemaakt. 

De domeinscores lopen van 0 tot 50.  

In onderstaand voorbeeld is te zien dat de leerling ongeveer even goed is in taalverzorging 
als rekenen, met domeinscores van 26 en 27. De leerling scoort beter op schrijven (41) en 
het minst goed op lezen (16). 

 

https://www.centraleeindtoetspo.nl/voor-leerlingen-en-ouders/referentieniveaus
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Referentieniveaus 
De referentieniveaus taal en rekenen geven aan wat leerlingen moeten kennen en kunnen. 

Met een zwarte balk is je resultaat aangegeven. Rechts van de balk staat een vinkje wanneer 
het referentieniveau is gehaald. De verwachting is dat de meeste leerlingen aan het einde 
van groep 8 het referentieniveau 1F beheersen. Je hoeft geen 1F te halen om naar het 
voortgezet onderwijs te gaan. 

 

Domeinanalyse 
De domeinen Lezen, Taalverzorging en Rekenen bestaan uit kleinere onderdelen: de 
subdomeinen. In de domeinanalyse zie je hoe je de verschillende subdomeinen hebt 
gemaakt. Het domein lezen heeft bijvoorbeeld drie subdomeinen, namelijk begrijpend lezen, 
samenvatten en opzoeken. 

 

Mochten er nog vragen zijn dan horen we dat graag. 

Met vriendelijke groet, 

 

Leerkrachten groep 8, intern begeleider en directie 

 

 

 


