Leraren vragen om hulp bij schooladviezen!
Grave - ‘Het schooladvies was nog nooit zo belangrijk’, is een veel gehoorde uitspraak van groep 8leraren. In deze tijd van afstandsonderwijs is het schooladvies meer dan ooit bepalend voor de
toekomst van de leerlingen. Het Lerarencollectief, de beroepsvereniging voor leraren
basisonderwijs, ontwikkelt in samenwerking met onderwijs partners, een serie inhoudelijke
instructievideo´s voor leraren om goede, kansrijke adviezen te geven.
‘Het Lerarencollectief kreeg de afgelopen weken veel vragen binnen over de leerlingen in groep 8.
Dat maakt me trots én laat zien dat de betrokkenheid en welwillendheid voor goede adviezen meer
dan aanwezig is onder leraren’, schrijft Arco Harink, leraar groep 8, in zijn blog op de website van het
Lerarencollectief.
Geef kwetsbare leerlingen het voordeel van de twijfel! De coronacrisis dreigt nadrukkelijk negatieve
effecten te hebben voor groep 8. Het schooladvies is meer dan ooit bepalend voor hun toekomst nu
de eindtoets zijn rol als kansenvergroter niet kan pakken. Hoewel alles erop gericht is dat de
eindtoets dit jaar wél wordt afgenomen, zal die in 2021 zijn rol als kansenvergroter niet waarmaken.
´Niet elke leerling zal dit jaar optimaal kunnen presteren op de eindtoets, en dat geldt nadrukkelijk
voor wie thuis niet de juiste ondersteuning kan krijgen. Leraren staan daarbij voor een moeilijke
opgave. Om ze daar inhoudelijk bij te helpen, hebben wij ´tutorials´ ontwikkeld. Concrete handvatten
voor leraren om direct mee aan de slag te gaan.´
Vanaf 18 januari zijn de tutorials beschikbaar voor leraren, op de site van Het Lerarencollectief. ´We
kregen veel vragen en zijn meteen aan de slag gegaan. We zorgen dat de video´s in januari
beschikbaar zijn. Zo hebben leraren de tijd om er voor de deadline van advisering mee te gaan
werken. Op die manier zorgen leraren er sámen voor dat leerlingen écht de beste adviezen krijgen.´
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