
Protocol schooladvies Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs KC DGW 

 

• Pré advies eind groep 7 

Eind groep 7 bespreekt de leerkracht in een gesprek met ouders en leerling waar de leerling 

qua advies op dat moment staat. Dit is gebaseerd op de volgende aspecten: 

▪ Sociaal emotionele ontwikkeling 

▪ Motivatie, werkhouding en studievaardigheden van de leerling  

▪ Observaties van de leerkracht(en)  

▪ Leerlingvolgsysteem  

De leerkracht heeft hierover vooroverleg met de zorgcoördinator, de leerkrachten van groep 

7 en 8, en directie. 

 

 

• Informatieavond PO-VO in december 

De ouders van de groepen 7 en 8 worden uitgenodigd voor de informatieavond na de 

herfstvakantie. Op deze avond wordt er een algemene voorlichting geven over het VO. 

 

 

• Cito toetsen B8 

In november worden de B8 toetsen van Cito afgenomen. De leerlingen in groep 8 maken de 

toetsen uit het Cito leerlingvolgsysteem voor de vakgebieden rekenen, spelling, begrijpend 

lezen en technisch lezen. 

 

 

• Voortgangsgesprek groep 8 

Eind november vinden er voortgangsgesprekken met ouders en kind plaats. Het advies wat in 

groep 7 is besproken wordt opnieuw overlegd met de zorgcoördinator, de leerkrachten van 

groep 7 en 8, en directie op basis van de eerdergenoemde criteria. 

 

 

• Definitief advies gesprek 

Eind februari vinden gesprekken met ouders en kind plaats voor het definitief advies. Het 

definitief advies wordt in overleg met de zorgcoördinator, de leerkrachten van groep 7 en 8, 

en directie vastgesteld op basis van de eerder genoemde criteria. De IEP eindtoets wordt 

landelijk pas later afgenomen en dus niet meegenomen in het definitieve advies.  

 

In het definitief adviesgesprek neemt de leerkracht met de ouders het dossier door voor de 

overdracht naar de VO-school en wordt er ondertekend door ouders en leerkracht. Ouders 

geven de voorkeur voor VO-school aan. Ouders krijgen de papieren voor inschrijving mee in 

tweevoud, één voor de eigen administratie en één voor de VO-school. 

 

 

• Inschrijving 



Ouders schrijven zich in maart in met de ondertekende papieren in bij de VO-school van hun 

keuze. Daarnaast vragen de scholen een kopie van het identiteitsbewijs van de leerling of 

een uitdraai van de gemeentelijke basisadministratie.  

De leerkracht stuurt een digitale overdracht (DOD) naar de VO-school van de keuze van 

ouders/kind. Een aantal weken later krijgen ouders te horen of de leerling is aangenomen. 

Wanneer er sprake is van loting, krijgen ouders te horen op welke school de leerling dan is 

aangenomen.  

 

 

• IEP eindtoets 

In april nemen alle kinderen deel aan de IEP eindtoets. De IEP eindtoets heeft geen invloed 

op het gegeven advies, de toets is bedoeld om de kwaliteit van het onderwijs van de school 

te meten. De uitslag van de IEP eindtoets gaat in een gesloten envelop mee met het kind. 

Hieraan voorafgaand heeft de leerkracht met het kind een kort gesprek over de uitslag van 

de toets. Ouders kunnen naar aanleiding van de uitslag van de eindtoets (telefonisch) contact 

opnemen met de leerkracht indien behoefte. Wanneer de uitslag van de eindtoets hoger is 

dan het gegeven advies, kunnen ouders in gesprek met de leerkracht over een 

heroverweging van het advies. 

 

 

• Warme overdracht 

Als een kind is aangenomen op een VO-school, vindt een warme overdracht plaats tussen de 

leerkracht en contactpersoon van de VO-school.  

 

 

• Uitschrijving 

Voor 1 augustus schrijft de basisschool de leerling uit.  

Het dossier van de kinderen blijft minstens 3 schooljaren bewaard.  

De VO-scholen informeren het eerste schooljaar de basisschool over de vorderingen.  

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de leerkrachten van groep 7 en 8 of bij de zorgcoördinator.  

 
Informatieve sites:  
www.scholenopdekaart.nl , www.de-meierij.nl, http://oudersvo.kennisnet.nl en 

http://naardebrugklas.kennisnet.nl  

 

http://www.scholenopdekaart.nl/
http://www.de-meierij.nl/
http://oudersvo.kennisnet.nl/
http://naardebrugklas.kennisnet.nl/

