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Inleiding
Dit beleid is geschreven vanuit de visie van ’t Speel-Kwartier. Dit beleid ondersteunt ons
bij het bereiken van ons onderwijskundig doel; Kinderen begeleiden in hun ontwikkeling
van nu, met het oog op de toekomst. Wij willen kinderen leren geloven in hun eigen ik,
verantwoordelijk en betrokken maken voor hun eigen leerproces en leren zorg te dragen
voor zichzelf, elkaar en de wereld om hen heen. Wij geloven in ontwikkeling.
Samenwerking, maatschappelijk, inspirerend, leerling gericht en eigentijds zijn onze
kernwoorden. Ouders zien wij als professioneel, actief betrokken en kindgericht. Dit
beleid beschrijft concreet hoe onze visie zichtbaar wordt in ons dagelijks handelen en
zijn.
U heeft uw vertrouwen gesteld in het onderwijs van ’t Speel-Kwartier. Wij hebben ons
vertrouwen in uw kind en in u gesteld. Wij hebben het beste met uw kind voor. Zo is de
verwijzing voor het voortgezet onderwijs samengesteld, vanuit vertrouwen met het oog
op uw kind.
Wij maken bij onze verwijzing gebruik van de door de wet gestelde eisen. De
schoolloopbaan van uw kind van groep 6 tot en met groep 8 is bij de verwijzing naar het
voortgezet onderwijs bepalend, niet de eindtoets.
Wij geven in principe een dubbele, dakpanverwijzing. Dit betekent bbl/kbl of kbl/ tl of tl /
havo enz.
Onze verwijzing naar het voortgezet is gebaseerd op (wordt bepaald met behulp van) de
volgende zaken:
●
●
●
●
●
●
●

aanleg, mogelijkheden en talenten van uw kind;
de ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode;
de ontwikkeling van de niet methode afhankelijke toetsen; de CITO resultaten van
groep 6,7,8 t.a.v. de vakken begrijpend lezen, woordenschat en
rekenen-wiskunde;
de inzichten van de leden van de commissie van verwijzing (leerkracht groep 6,7,
en 8, intern begeleider en bouwcoördinator)
de prognose voortgezet onderwijs gemaakt door het leerlingvolgsysteem in
Parnassys;
de motivatie, inzet, concentratie, en doorzettingsvermogen van uw kind en
de eventuele hulpvragen van uw kind (dyslexie, ADHD, PPD-nos o.i.d.).

De onderstaande niveauwaardes geven weer welke niveauwaarde passend is bij wel
vervolgopleiding.
niveauwaarde
Tussen 4 – 5
Tussen 3 – 4

V.O. niveau
Vwo niveau
Havo niveau

3

Vmbo-TL

Tussen 2 – 3

Vmbo KBL/ TL niveau

Tussen 1 – 2
Tussen 0 - 1

Vmbo-BBL/KBL
Vmbo-BBL/PRO/LWOO

Kortom: wat past het beste bij uw kind én zijn/haar mogelijkheden?
1. Stappen voortgezet onderwijs verwijzing
In februari in groep 7 vindt er een ontwikkelgesprek plaats. In dit gesprek geeft de
school een pre-verwijzing. Er kunnen vanuit dit gesprek aandachtspunten komen m.b.t.
de ontwikkeling van uw kind. Uw kind heeft hier ruim de tijd voor om aan te werken.
In groep 8 gaat de leerkracht een aantal keer met u en uw kind in gesprek over deze
verwijzing. U kunt uw mening en zienswijze geven. ’t Speel-Kwartier bepaalt in groep 8
in februari voor uw kind haar definitieve verwijzing voor het voortgezet onderwijs. De
leerkracht en de intern begeleider of bouwcoördinator geven u de schoolverwijzing
tijdens de verwijzingsgesprekken. U tekent voor de eindverwijzing (zie bijlage 1
Stappenplan v.o. verwijzing).
Wij geven uw kind een schoolverwijzing, géén individuele verwijzing van de leerkracht.
Deze is, in overleg met diverse leerkrachten van groep 6, 7 en 8 en de leden van de
commissie van verwijzing van ’t Speel-Kwartier, samengesteld.
2. De voorbereiding op de eindtoets
De leerlingen maken in groep 8 enkele proeftoetsen. Zo kan uw kind wennen aan de
manier van vraagstelling en weten wij waar wij eventueel extra aandacht aan moeten
besteden.
3. De verplichte eindtoets, welke waarde én waarom?
De eindtoets wordt én mag in deze verwijzing niet m
 eegenomen worden. De
rijksoverheid wil ervoor zorgen dat de schoolverwijzing gebaseerd is op alle jaren van
onderwijs in plaats van op de resultaten van één toets. De basisscholen moeten vóór 1
maart een schriftelijke en definitieve schoolverwijzing geven. Middelbare scholen laten
leerlingen op basis van deze verwijzing toe.
Vanaf 2015 nemen basisscholen de verplichte eindtoets af in april. De eindtoets heeft
hiermee een ander karakter gekregen dan voorheen.
De eindtoets:
●
●
●

is een hulpmiddel om vast te stellen of het basisonderwijs en het voortgezet
onderwijs goed op elkaar aansluiten;
geeft de meest recente gegevens o
 ver het taal- en rekenniveau van uw kind aan
de school voor voortgezet onderwijs door;
geeft de basisschool en het Ministerie inzicht in de opbrengsten van ’t
Speel-Kwartier.

4. Als ouders anders denken over de verwijzing
‘t speel-Kwartier is de onderwijsprofessional met betrekking tot het geven van goed en
passend onderwijs. Wij werken nauw samen met het voortgezet onderwijs bij onze
verwijzing. Er wordt elk jaar een terugkoppeling gegeven met betrekking tot de gegeven
verwijzingen. Samen kijken wij naar wat het beste is voor uw kind. In enkele situaties
kijkt u anders naar uw kind en/ of laat uw kind zich anders zien thuis en/of op school.
●

Eindtoets als Second opinion

Wij gaan uit van uw vertrouwen in ons onderwijs met betrekking tot de schoolverwijzing.
Het kan gebeuren dat u het na de verwijzingsgesprekken niet eens bent met de
verwijzing van de school.
U kunt een gesprek aanvragen met de directeur, leerkracht en/of intern begeleider als u
het niet eens bent met de verwijzing van de school. In dit gesprek bepalen wij als school
of een second opinion een optie is om tot verwijzing te komen. De eindtoets wordt dan
als second opinion gebruikt. Deze second opinion gebeurt alleen als ouders én school dit
vooraf schriftelijk hebben aangegeven. (zie bijlage 3 brief second opinion aanvraag)
Het kijken naar de gehele schoolontwikkeling blijft bij ons van groot belang. ’t
Speel-Kwartier kan er bij deze second opinion na de eindtoets vervolgens voor kiezen
om de schoolverwijzing maximaal één niveau naar boven aan te passen. De basisschool
is eindverantwoordelijk voor deze second opinion.
Is het resultaat minder goed dan verwacht? Dan past de basisschool de schoolverwijzing
niet aan.
Voor de interpretatie van de eindtoets hanteren wij de indicatie van de verwijzing van
toets m.b.v. de standaardscores (zie bijlage 4 :Eindtoets standaardscore +bij passende
onderwijstype).
Als ouders tijdens de verschillende v.o. gesprekken géén schoolkeuze hebben
aangegeven en/ of geen akkoord hebben gegeven voor het aanmelden van hun kind op
de door de school verwezen niveau met de bijbehorende school, zullen ouders zélf hun
kind op een school moeten aanmelden. Met het risico dat de school met het niveau van
het kind en/ of de school naar de keuze van het kind vol zit. Deze aanmelding moet
namelijk voor 1 maart bij de voortgezet onderwijsscholen binnen zijn.
●

Heroverwegen van de eindtoets

Als de score van de eindtoets van uw kind een hogere verwijzing aangeeft dan de
gegeven verwijzing van ’t Speel-Kwartier, zal ’t Speel-Kwartier de
schoolverwijzing verplicht heroverwegen. Heroverwegen wordt door de wet vereist.
Heroverwegen betekent dat er allereerst intern op school een gesprek zal plaatsvinden
over het eventueel aanpassen van het niveau. Aanpassen hoeft bij de heroverweging niet
per definitie. Hierbij kijken wij of de eindtoetsscore meer passend is bij uw kind en
zijn/haar mogelijkheden.
Ouders worden bij een hogere score van de eindtoets op de hoogte gebracht van de
heroverweging. De school geeft in een gesprek haar beweegredenen van het wel/ niet
bijstellen van de schoolverwijzing. Het gesprek en de beweegredenen worden in
ParnasSys genoteerd.
5. Ten slotte
De Eindtoets wordt niet voor niets in april afgenomen. De eindtoets wordt niet meer
gebruikt als definitieve verwijzing. Het is een hulpmiddel. ’t Speel-Kwartier gaat voor de
totale ontwikkeling van het kind; wij geloven in deze ontwikkeling. Wij willen eruit halen
wat erin zit. Op sociaal gebied, op het gebied van taal en rekenen en met betrekking tot
de algemene ontwikkeling. Dit is een totaalplaatje, geen momentopname. Wij willen het
beste voor uw kind. Daar is onze verwijzing op gebaseerd.
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