Nieuwsbrief de Klik november 2018:
In deze nieuwsbrief vermelden we de belangrijkste aandachtspunten/veranderingen en worden in de
bijlagen alle relevante eventueel bijgestelde documenten toegevoegd.

De onderwerpen in deze nieuwsbrief:
1.
2.
3.
4.

Voorlichtingsmiddag
Veranderingen dit schooljaar
Aandachtpunten op een rij
Bijlagen

Voorlichtingsmiddag:
Op 17 oktober vond de jaarlijkse voorlichtingsmiddag voor leerkrachten groep 7/8 en andere
belangstellenden plaats. Dit jaar zijn we zeer gastvrij ontvangen op de Praktijkschool Apeldoorn. We
kijken terug op een waardevolle middag waarin veel uitwisseling is geweest tussen PO/VO en
leerkrachten onderling. We willen nogmaals iedereen die zich ingezet heeft om deze middag mogelijk te
maken hartelijk bedanken! Mocht u opmerkingen/vragen of tips/tops hebben met betrekking tot de
voorlichtingsmiddag dan horen we dit natuurlijk graag. Deze mag u sturen naar:
deklik@swvapeldoornpo.nl
Alle presentaties die gegeven zijn tijdens de middag vindt u in bijlage 1 A t/m E bij deze Nieuwsbrief.
Daarnaast kunt u dit ook altijd terugvinden op onze website:
https://www.swvapeldoornpo.nl/diensten/de-klik.

Veranderingen dit schooljaar:
-

-

-

-

De invoering van de privacywet (AVG) zorgt ervoor dat de procedure van aanmelding bij het VO
gewijzigd moet worden. Het inschrijfformulier voor het VO dient door ouders zelf bij het VO
ingeleverd/opgestuurd te worden en dus niet meer door de leerkracht van groep 8.
Daarnaast is het van belang dat je als leerkracht ervoor zorgt dat je met ouders helder
gecommuniceerd hebt wat er gedeeld wordt in de warme overdracht met het VO en dat dit in
lijn ligt met wat er in het onderwijskundig rapport – bijlage 2- staat. Uitzondering hierop zijn
zaken die spelen waarin de veiligheid van een leerling in het geding is. Deze zorgen mag je als
professional ten alle tijde delen in de overdracht.
Toestemmingsformulieren en stappenplannen zijn op bovenstaande punten aangepast; zorg er
dus voor dat je de juiste versie hiervan gebruikt. Zie bijlage 3 en 4.
Brede adviescommissie: Voorheen kwam de brede adviescommissie in januari bij elkaar om
advies uit te brengen. Vanaf dit schooljaar is dit al eerder op aanvraag mogelijk. Zie voor meer
informatie bijlage 5.
Op verzoek van een aantal collega’s is dit schooljaar de afname van de Adit/WNV vervroegd
naar november. De afname verder vervroegen (naar groep 7) is niet mogelijk, aangezien de

-

-

toets hiervoor niet Cotan gecertificeerd is en de geldigheidsduur van een jaar van de toets bij
aanmelding mogelijk verstreken is.
Gebruik de Wisc-III bij advies Praktijkonderwijs of LWOO!
Vorig jaar is de Wisc-V gelanceerd en hier en daar wordt deze intelligentietest al afgenomen.
Helaas is hij nog niet door de COTAN beoordeeld. Daarom staat de Wisc-V nog niet in de lijst van
goedgekeurde screeningsinstrumenten en kan hij niet gebruikt worden voor het aanvragen van
een toelaatbaarheidsverklaring voor praktijkonderwijs of een aanwijzing voor lwoo.
Basisscholen gebruiken regelmatig verslagen van externe onderzoekers om aan te tonen dat de
intelligentie van de leerling ligt op praktijkonderwijs- of lwoo-niveau. Check ook hierbij of er een
intelligentietest is gebruikt die staat op de lijst van goedgekeurde instrumenten.
https://www.vo-raad.nl/nieuws/regeling-screenings-en-testinstrumenten-lwoo-en-proschooljaar-2019-2020
Uit de evaluatie bleek dat bij een aantal scholen de bijlagen niet goed aan kwamen. Hiervoor is
het van belang dat leerkrachten het vinkje ‘bijlagen’ ook aanzetten voor versturen. De
handleiding van OSO is op dit punt aangepast: zie bijlage 6.

Aandachtspunten op een rij:













In groep 7 wordt het onderwijskundig rapport/overstapdocument (bijlage 1 en 2) door de
leerkrachten ingevuld na de Cito toetsen in het midden van het schooljaar of aan het eind van
het schooljaar. De leerkracht bespreekt het document met de ouders en formuleert een
voorlopig schooladvies.
In groep 8 vult de leerkracht hetzelfde document in en vult dit aan met de gegevens van groep
8. Het leidend schooladvies wordt met de ouders besproken. (toestemmingsformulier bijlage 3)
Uiterlijk 22 februari 2019 (1 maart valt in de voorjaarsvakantie) is het onderwijskundig rapport
digitaal klaargezet door de basisschool.
OSO-handleiding (bijlage 6 en 7)
o BRIN-nummer én schooladvies goed invullen voor je het overstapdossier klaarzet.
o Selecteer welke toetsen ermee gaan. Dit is met name heel belangrijk voor leerlingen die
naar het VMBO of Praktijkonderwijs gaan en voor leerlingen met een leerachterstand.
Voor ondersteuning bij vragen kan men contact zoeken met de "helpdesk":
o Christian Kluft van Leerplein055 (ckluft@leerplein055.nl )
o John van Beek van de Veluwse onderwijsgroep (j.vanbeek@veluwseonderwijsgroep.nl)
o Danny Bergman van de PCBO (dbergman@pcboapeldoorn.nl )
Na de eindtoetsen in april dienen deze uitslagen ook naar de VO school gestuurd te worden. De
handleiding voor het versturen hiervan en de procedure m.b.t. heroverwegingen volgt in april
2019
Denken jullie eraan bij het adviesgesprek de ouderbrief aanmelding bij het VO uit te delen?
(Bijlage 8)
Belangrijke data staan in de Klikkalender 2018-2019 (bijlage 9)

Bijlagen:
1. A – Presentatie algemene inleiding
B – Presentatie PRO casuïstiek
C – Presentatie afdelingen in het VMBO
D - Presentatie & hand-out leerlingkenmerken brugklassen
E – Presentatie ‘hoe komt een advies tot stand’
2. Overstapdocument/onderwijskundig rapport

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Stappenplan gebruik overstapdocument/onderwijskundig rapport
Toestemmingsformulier ouders
Brief Brede adviesgroep
OSO-handleiding
BRIN-nummers van de VO-scholen
Ouderbrief aanmelding bij het VO
De klikkalender 2018-2019

Met vriendelijke groet,

Stuurgroep de Klik

