LeerRijk
van PO naar VO
Na het Primair Onderwijs (PO) stromen onze leerlingen door naar het Voortgezet
Onderwijs (VO).
Het advies voor het VO wordt bepaald door het adviesteam, dit zijn de leerkracht(en)
van de bovenbouw, de intern begeleider en de directie. Op LeerRijk kijken we naar de
totale schoolontwikkeling van uw kind.
Hoe slim een kind is, bepaald slechts de helft van de leerprestaties. Hoe een kind
leert, de leervoorwaarden, zijn daarin van een groter belang. Deze leervoorwaarden
zie je terug in de sociale ontwikkeling en in de leer- en werkhouding. Denk aan
samenwerken, taakgerichtheid, concentratie, motivatie, zelfstandigheid, plannen en
prioriteren. Dit zijn zaken die een heel groot en direct effect hebben op de
leerprestaties. Aan deze leervoorwaarden wordt op LeerRijk hard gewerkt.
De getoonde leerprestaties, vanuit o.a. het Cito Leerling Volgsysteem en de
leervoorwaarden van de laatste drie schooljaren zijn het meest bepalend voor het
advies. LeerRijk geeft op basis van deze gegevens een objectief schooladvies.
In april volgt voor groep 8 de IEP-eindtoets. Naar aanleiding van het advies dat daaruit
komt, kan het schooladvies in overleg omhoog bijgesteld worden.
Kennis en een hart voor kinderen staan bij LeerRijk voorop!

www.leerrijk-dieren.nl

Het onderwijssysteem

Tijdspad PO-VO 2020-2021
Entreetoets groep 8 - in de week van 31 augustus 2020
Vanwege de corona-crisis in schooljaar 2019-2020 is de Entreetoets van groep 7 verplaatst naar begin groep 8. Wij nemen
alleen de basistoets af, dit houdt een flinke verkorting in in vergelijking met andere schooljaren.
Voorlopig Adviesgesprekken groep 8 - in de week van 28 september 2020
Groep 8 krijgt een voorlopig advies, dit advies is meestal een breed advies.
Open dagen VO-scholen - januari en februari 2021
De kinderen van groep 7 en 8 gaan zich, met hun ouders, oriënteren op de verschillende VO scholen.
Definitieve Adviesgesprekken - in de week van 08 februari 2021
Groep 8 krijgt het definitieve advies. Ouders maken met hun kind de keuze voor een VO-school. In maart moet uw kind
ingeschreven staan. U schrijft uw kind zelf in.
IEP-eindtoets - 20/21 april 2021
Wanneer het advies n.a.v. de IEP-toets hoger uitvalt dan het advies van school volgt er een nieuw gesprek om het advies
eventueel bij te stellen. Het advies kan alleen naar een hoger niveau bijgesteld worden.
Entreetoets groep 7 - in de week van 17 mei 2021
Wij nemen alleen de basistoets af.
Voorlopig Adviesgesprekken groep 7 - in de week van 21 juni 2021
Groep 7 krijgt een voorlopig advies. Dit advies is meestal wat breder. Het voorlopig advies van groep 8 in 2021-2022 komt te
vervallen.
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