
Beste collega van het primair onderwijs,

……, leerling aan uw basisschool, is door zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) digitaal aangemeld bij
Openbare Scholengemeenschap Singelland, school …..

Van deze leerling ontvangen wij graag leerlinggegevens, het basisschooladvies, de plaatsingswijzer
en eventueel het handelingsplan. Mocht u niet met de plaatsingswijzer werken, dan zouden we
graag de gegevens ontvangen, die in het LVS zijn opgeslagen.

Executieve functies
Naast de cognitieve resultaten is zeker ook de ontwikkeling van de executieve functies een
belangrijke voorspeller voor het studieverloop. Vandaar dat we u vragen hierover een korte
vragenlijst in te vullen. U kunt deze vragenlijst via deze link downloaden. Vervolgens kan ook dit
ingevulde document via het digitaal overdrachtssysteem OSO worden overgedragen.
We vragen u vriendelijk bovenstaande gegevens vóór 1 april  in OSO klaar te zetten, zodat wij deze
daarna op kunnen halen. Hieronder vindt u de brinvolgnummers van de scholen van Singelland:
04YE00 - Singelland VHS
04YE01 - Singelland Burgum
04YE02 - Singelland VO Surhuisterveen
04YE03 - Singelland Het Drachtster Lyceum
01WM00 - Singelland BHS Gorredijk

Eindtoets
Na de eindtoets volgt een eindadvies. In het stappenplan van de overdracht via OSO wordt
aangegeven dat deze gegevens ook gedeeld moeten worden met het voortgezet onderwijs. Dat
betekent dat in verband met. de uitslag van de eindtoets OSO nog een keer klaar gezet dient te
worden. Hieronder zijn de stappen uiteengezet:

De tweede uitwisseling (na de eindtoets): ongeveer half mei ontvangt de basisschool de score van
de eindtoets. De basisschool kan deze scores gebruiken om tot een heroverweging van het
schooladvies te komen. De basisschool voegt de eindtoetsscores (inclusief de beheersing van de
referentieniveaus taal en rekenen) toe aan het leerlingendossier. De basisschool voert het eventuele
herziene schooladvies ook in. Het eerder gegeven schooladvies blijft ook in het leerlingdossier staan.
De basisschool zet uiterlijk 1 juni het OSO opnieuw klaar voor de tweede uitwisseling.
De basisschool voegt de eindtoetsgegevens toe en  bij de herziene schooladviezen een
onderbouwing. De VO-school ontvangt een notificatie.
De VO-school haalt na 1 juni de gewijzigde gegevens op door het overstapdossier opnieuw op te
vragen. Bij het verwerken van de gegevens kiest de VO-school in het leerling administratiesysteem
voor ‘toevoegen’, waarna alleen de gewijzigde en nieuwe informatie wordt verwerkt.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Pieter Schram
Voorzitter College van Bestuur

https://www.singelland.nl/sites/default/files/2021-01/Singelland%20Vragenlijst%20Executieve%20Functies_2.pdf

