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De overstap van de Delftsche Schoolvereeniging naar het voortgezet onderwijs verloopt volgens een 

aantal vaste stappen. Hieronder kunt u lezen hoe op de DSV de doorverwijzing verloopt. Voor vragen 

kunt u altijd terecht bij de leerkracht van groep 8. 

 

1. De informatieavond voor ouders in groep 7 en 8 

Tijdens de informatieavond leggen de leerkrachten van groep 8 de procedure in Delft aan u 

uit. Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen 

2. De totstandkoming van het basisschooladvies 

Voor de totstandkoming van het basisschooladvies gebruiken wij op de DSV verschillende 

instrumenten. Voor de huidige groep 8 wordt de Entreetoets uit groep 7 nog gebruikt. 

Daarnaast kijken wij naar ons leerlingvolgsysteem. Wij gebruiken hierbij de data vanaf groep 

5. Uiteraard wordt er gekeken naar werkhouding en motivatie en de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van het kind. 

Het advies wordt opgesteld door de leerkrachten van groep 8. Daarna volgt er een gesprek 

over de adviezen met de intern begeleider, de leerkracht van groep 7 en de directie van 

school.  

3. Procedure 

Eind groep 7 worden de ouders uitgenodigd voor een preadvies gesprek. Hierbij zit zowel de 

leerkracht van groep 7, als de nieuwe leerkracht van groep 8, waar mogelijk bij het gesprek. 

Zo nodig zal de intern begeleider aansluiten. 

In groep 8 volgt na de laatste toetsen in november het definitieve adviesgesprek in januari of 

februari. Tijdens dit gesprek wordt het definitieve advies gegeven en wordt er samen met 

ouders gekeken naar mogelijke vervolgscholen in Delft en omgeving.  

4. Onderwijskundig rapport 

Van alle kinderen wordt een onderwijskundig rapport opgesteld voor de middelbare school. 

Dit rapport wordt door de leerkracht van groep 8 in samenwerking met de intern begeleider 

opgesteld. Het onderwijskundig rapport is een onderbouwing voor de middelbare school 

voor het basisschooladvies en er staat relevante informatie over de leerling met betrekking 

tot het leren op school in. 

Ouders hebben recht op inzage voordat het rapport naar de VO-school gaat. Ouders hebben 

het recht om hun eigen zienswijze aan het rapport toe te voegen. Deze toevoeging dient 

binnen een week digitaal aan de leerkracht gestuurd te worden na inzage van het rapport. 

5. Communicatie van de DSV naar de VO-school 

 

Na digitale aanmelding op de middelbare school en na de inschrijving kan de middelbare 

school het onderwijskundig rapport inzien. Hierna kan de VO-school indien gewenst contact 

opnemen met de DSV voor nadere toelichting op het rapport. 

 

6. De Eindtoets 

Alle kinderen in groep 8 doen een eindtoets. Na de uitslag van de eindtoets kunnen er drie 

mogelijke uitkomsten zijn: 
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a. De eindtoets en het advies van de DSV komen overeen. In dat geval blijft het advies 

zoals het is. 

b. De uitslag van de eindtoets is lager dan het advies van de DSV. Het advies van de DSV 

blijft dan staan als het geldende basisschooladvies. Een middelbare school moet dit 

advies opvolgen. 

c. De uitslag van de eindtoets is hoger dan het advies van de DSV. De basisschool moet 

het advies heroverwegen. Dit doet de leerkracht van groep 8 in samenspraak met de 

intern begeleider en de directie. De directie neemt uiteindelijk een besluit: 

i. Het advies blijft staan zoals het was. De leerkracht neemt contact op met de 

ouders voor een motivatie hierbij 

ii. Het advies wordt verhoogd. Ook in dit geval neemt de leerkracht contact 

met ouders voor de motivatie. 

De DSV is verplicht om de uitslag van de eindtoets en de heroverwegingen kenbaar te maken 

aan de VO-scholen. 

 

 

 


