
 

Voor het gesprek: Voorbereiden 

- Voor dat er gebeld wordt controleer de volgende: 

o Uitschrijving van de leerling (kijk waarom ze zijn uitgeschreven) 

o Hoe lang was de kind een leerling bij Finaal of Excellent 

o Kijk naar moneybird en factuursturen of er openstaande bedragen zijn  

o Bereken in welke leerjaar de leerling nu zit. 

 

Bel de ouder alleen als: 

- Er geen openstaande bedragen zijn. 

- Kans op terugkomst Gemiddelde kans, wilt waarschijnlijk terug of wilt zeker terug is. (geldt 

alleen voor uitschrijvingen vanaf 2021-2022) 

Tijdens het gesprek 

Het doel van het gesprek is niet om ouder te overtuigen tijdens het telefoongesprek om in te 

schrijven. Het doel is om de ouder te overtuigen om een afspraak te maken en langs te komen bij 

Excellent of Finaal. Dit doe je door volgende te doen: 

- Aangeven dat volgens onze administratie de leerling in vooraf berekende leerjaar zit. 

- Vertellen dat wij graag ouders willen informeren over wat hun te wachten staat in de 

toekomst. Een paar voorbeelden vind je hieronder; 

o Onderbouw primaire onderwijs 

▪ NIO-toets die kan worden afgenomen om de leerling eventueel door te 

sturen naar SBO (speciaal basisonderwijs). 

▪ Vertellen dat er nu al gekeken wordt naar de LVS-toetsen* van het kind om 

advies te bepalen. 

o Groep 6 en 7  

▪ Vertellen dat er nu al gekeken wordt naar de LVS-toetsen* van het kind om 

advies te bepalen. 

▪ Het hebben over de voorlopig advies in eind groep 7 en wat voor belang het 

heeft over de eindadvies. 

o Groep 8  

▪ Het hebben over de eindtoets en dat de eindtoets de manier is om de 

eindadvies omhoog te krijgen. 

o Voortgezet onderwijs 

▪ Vragen of de leerling moeite heeft met bepaalde vakken (vooral beta 

vakken) 

Indien de ouder akkoord meegaat kan je een afspraak inplannen via de website. Vergeet niet om bij 

de omschrijving informatie vrij te geven over de leerling voor het gesprek.  

*LVSt-toets: Wat zijn LVS toetsen? - Welke onderdelen worden getoetst? 

(wijzeroverdebasisschool.nl) 

https://wijzeroverdebasisschool.nl/uitleg/lvs-toetsen#:~:text=Een%20LVS%2Dtoets%20staat%20voor,het%20klassikaal%20en%20landelijk%20gemiddelde.
https://wijzeroverdebasisschool.nl/uitleg/lvs-toetsen#:~:text=Een%20LVS%2Dtoets%20staat%20voor,het%20klassikaal%20en%20landelijk%20gemiddelde.

