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1. Nasturen eindtoets en herzien advies via OSO uitwisselen:
De afgenomen Eindtoets is een verplicht onderdeel van het onderwijskundig rapport. In verband
met de nieuwe privacyregels is het noodzakelijk dat alle PO scholen de eindtoets via een digitale
beveiligde wijze doorsturen naar de VO scholen. Dit betekent dat je de eindtoetsgegevens moet
importeren in ParnasSys en vervolgens het dossier opnieuw klaarzet. Heb je een leerling waarbij je
het advies aanpast? Dan zet je dit ook in ParnasSys voordat je opnieuw uitwisselt. In bijlage 1 vind je
de handleiding voor het herzien van het advies en/of het versturen van de eindtoetsgegevens. Laat
ouders bij het aanpassen van het schooladvies opnieuw het onderwijskundig rapport tekenen. Het is
verstandig om met de VO school telefonisch contact op te nemen als je het advies aanpast.

2. Aandachtspunten voor de leerkrachten van de groepen 7:
De drie besturen PCBO, VOG en Leerplein055 hebben gezamenlijk afgesproken dat:
• De leerkrachten in groep 7 een voorlopig schooladvies geven en dat het tijdstip daarvan door de
school wordt bepaald (midden of eind van het schooljaar in groep 7).
• Het overstapdocument/onderwijskundig rapport (hetzelfde als voor de groepen 8) als worddocument in ParnasSys wordt gehangen achter iedere leerling. Daarna wordt het stappenplan
gevolgd, zie bijlage 2 en 3. De leerkracht van groep 7 vult het overstapdocument in, overlegt dit met
de leerkracht van groep 8 en/of ib-er en directeur en bespreekt dit op een door de school zelf
gekozen tijdstip in groep 7 met de ouders. Dat betekent dat iedere leerling die in groep 8 komt tijdig
een voorlopig schooladvies heeft gekregen en daarmee een goede keuze kan maken voor de
workshops op de voorlichtingsavonden van het VO in oktober.
Gezien het vlotte tijdstip van de afname van de ADIT en WNV (zie punt 3 van deze nieuwsbrief) is
het verstandig om bij de overdracht richting groep 8 de nieuwe leerkracht te attenderen op een
eventuele aanmelding voor de ADIT.

3. Adit/WNV
Voor komend schooljaar is opnieuw de afname van de Adit geregeld. Deze toets is bedoeld voor
kinderen die een PRO of BB/PRO advies hebben. Voor kinderen met onvoldoende taalvaardigheid
kan de WNV worden afgenomen. Zoals afgelopen schooljaar staat de afname in het najaar van 2019
gepland, zodat de uitslag van de toets ruim voor het schooladvies binnen is. De afname van de WNV
vindt plaats in week 41, de afname van de Adit in week 42 en 43.
De uiterste datum voor aanmelden voor de Adit/WNV is 27 september 2019.
In een aparte nieuwsbrief zal de gehele procedure voor Adit/WNV en de bijbehorende documenten
worden gedeeld.

4. Vooraankondiging voorlichtingsbijeenkomst leerkrachten groep 7 en 8:
Op woensdag 16-10-2019 (14.45-16.45) (woensdagmiddag voor de Astervakantie) is er een
voorlichtingsbijeenkomst voor de leerkrachten van de groepen 7 en 8. Zet vast in je agenda! De
uitnodiging met nadere informatie volgt later.

5. Klikkalender
In bijlage 4 vind je de Klikkalender 2019-2020.

6. Evaluatie De Klik:
Om de werkzaamheden van stuurgroep De Klik te evalueren en zoveel mogelijk te kunnen
aansluiten aan de behoefte in het werkveld, wordt er in juni een digitaal evaluatieformulier
verzonden naar alle PO/VO scholen. Graag zien we per school 1 ingevuld evaluatieformulier terug.

7. Website
Graag verwijzen wij nog eens naar de website swvapeldoornpo.nl. In het menu DE KLIK zijn alle
nieuwsbrieven en relevante documenten te vinden.

Met vriendelijke groet,

Stuurgroep de Klik
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