Stap 5

Eindtoets
Tussen 17 en 21 april is de eindtoets. Wanneer je de eindtoets maakt, ben je waarschijnlijk al geplaatst
op een middelbare school. Bijna alle leerlingen doen deze toets; je basisschool weet of je de eindtoets
moet maken.

Uitslag eindtoets
De uitslag van de eindtoets is eind mei bekend. Je leerkracht van groep 8 bespreekt de uitslag van de eindtoets
met jou en je ouders. Heb je de toets slecht gemaakt? Dat is jammer, maar het maakt voor je advies en plaatsing
niet uit. Heb je de eindtoets juist heel goed gemaakt? Dan gaat de basisschool met jou en je ouders in gesprek;
dat noemen we ‘heroverwegen’. In dat geval kijken we of het basisschooladvies dat je eerder hebt gehad wel juist
was, of dat je toch een ander advies krijgt.

Bijgesteld basisschooladvies
Na de uitslag van de eindtoets is er de zogenoemde ‘heroverwegingsfase’, waarin basisschooladviezen
hoger kunnen worden. Het kan namelijk zijn dat je eindtoets hoger uitvalt dan verwacht. Als dat zo is, kan de
basisschool besluiten om je een hoger advies te geven, als dat mogelijk en gewenst is. Dat bijstellen kan dus
alleen omhoog, nooit naar beneden. In de meeste gevallen houden leerlingen hun eerste basisschooladvies; het
advies is immers gebaseerd op alle gegevens en kennis van vorige leerjaren. Wel moet je basisschool redenen
geven voor deze keuze.
Als je basisschooladvies verandert, vragen je ouders/verzorgers een gesprek aan bij de middelbare school waar
je bent geplaatst. Jij, je ouders/verzorgers, de basisschool en de middelbare school kijken samen wat het beste
voor je is. Hopelijk kun je ook met je nieuwe advies op de middelbare school blijven waar je bent geplaatst, het
kan zijn dat je je op een andere middelbare school wilt aanmelden. Overleg hierover met je basisschool. Eind
mei komen er keuzelijsten van middelbare scholen die nog plaats hebben. Dan zie je ook wat je moet doen als je
je toch wilt aanmelden voor een andere middelbare school.
TIP Als je verwacht de eindtoets zo goed te maken dat je basisschooladvies misschien hoger wordt, kies dan op
je voorkeurslijst voor middelbare scholen die ook deze hogere schoolsoort aanbieden.
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