
 

Schooladvies groep 6, 7 en 8. 

Geen verrassing 

Aan het einde van groep 6 spreken wij voor het eerst met u over het advies voor het voortgezet 
onderwijs. Dit is een voorlopig advies en vooral bedoeld om u voor te bereiden en het uiteindelijke 

schooladvies in groep 8 niet als een verrassing komt. 
 

Heeft u andere verwachtingen van uw kind en herkent u het beeld dat onze school van uw kind 

schetst niet? Gaat u dan in gesprek met de groepsleerkracht (of intern begeleider (IB-er)), zodat wij 
van elkaar weten wat de verwachtingen zijn. Zo’n gesprek kan duidelijk maken wat haalbaar is, 

waaraan uw kind nog moet werken en hoe u daar eventueel bij kunt ondersteunen. 
 

Daarnaast kunt u met het voorlopig advies ook al in groep 7 gericht op zoek gaan naar geschikte 
scholen voor voortgezet onderwijs. 

 

In groep 8 krijgt uw kind het definitieve advies. Dit advies wordt ook weer toegelicht in een 
adviesgesprek. 

 
2 criteria 

Bij het voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs nemen wij 2 criteria mee: 

 
Criterium 1: Het leerlingprofiel oftewel de leerlingkenmerken. 

Hierbij kunt u onder andere denken aan werkhouding, motivatie, houding t.a.v. huiswerk, 
taakgerichtheid, zelfstandigheid, nauwkeurigheid en omgang met methodegeboden toetsen. Deze 

zaken wegen net zo zwaar als de behaalde resultaten op kennisgebied.  
 

Criterium 2: De behaalde gegevens uit het Cito-leerlingvolgsysteem. 

Dit zijn de reguliere Cito-scores die uw kind door de jaren heen heeft behaald op de basisschool. Het 
gaat in met name om de volgende vakken: begrijpend lezen, rekenen en wiskunde en in iets mindere 

mate om spelling en technisch lezen. 
 

Voorlopig advies groep 6 

Het voorlopig advies eind groep 6 is een globaal advies. Er wordt een onderscheid gemaakt in: 

• Praktisch: vmbo-basis, vmbo-kader, vmbo-gemengde leerweg  

• Theoretisch: vmbo-theoretische leerweg, havo, vwo 
 

Voorlopig advies groep 7 
In groep 7 wordt een voorlopig advies gegeven dat al iets gerichter is. Dit betreft meestal een ‘dubbel’ 

advies. Bijvoorbeeld havo/vwo of vmbo-kader/vmbo-gemengde leerweg maar het kan ook nóg breder 

zijn. Het advies kan gaandeweg iets naar boven of naar beneden worden bijgesteld, afhankelijk van 
de doorgemaakte groei. Grootse afwijkingen zijn echter niet reëel.  

 
In groep 8 volgt in februari een definitief schooladvies. 

 
 

 

Voorlopig advies: 
 

 
Naam leerling:……………………………………………………………. Advies:………………………………………………… 


