Protocol overstap PO-VO
Het schooladvies
Scholen zijn verplicht om een schooladvies af te geven voor alle leerlingen in het laatste schooljaar
van het PO. Het schooladvies mag bestaan uit een schoolsoort of uit twee naastgelegen
schoolsoorten. Een enkelvoudig of meervoudig schooladvies. Over het schooladvies zijn een aantal
procedurele stappen opgenomen in de wetgeving. Het is aan het professionele oordeel van de school
om het schooladvies vast te stellen en te bepalen welke aspecten onderdeel zijn van de afweging van
het advies. Een VO school moet zich baseren op het advies van de basisschool.
De adviescommissie bestaat uit de leerkrachten van groepen 6, 7 en 8 en de intern begeleider. Zij
bepalen gezamenlijk wat het schooladvies gaat worden. De schoolleider blijft eindverantwoordelijk.
https://www.slo.nl/thema/meer/handreiking-schooladvisering/handreiking/
https://www.poraad.nl/ledenondersteuning/publicaties/onderwijsinhoud-enopbrengsten/handreiking-schooladvies
Het schooladvies van leerlingen in groep 8 moet voor 1 maart door de school worden vastgesteld.
Het schooladvies moet worden vastgesteld in een Onderwijskundig Rapport ( OKR) en voor 15 maart
zijn geregistreerd in BRON.
Na het schooladvies maken de leerlingen van groep 8 de eindtoets tussen 15 april en 15 mei. Als het
advies dat uit de eindtoets komt hoger is dan het schooladvies, is de school verplicht om het advies
te heroverwegen. Het is aan het professionele oordeel van de school om het advies wel of niet naar
boven bij te stellen. Naar beneden bijstellen is niet mogelijk.

De eindtoets
De eindtoets meet de taal-en rekenvaardigheden van de leerling. Scholen die dat willen, kunnen ook
een toets voor wereldoriëntatie afnemen.
Op basis van prestaties geeft de eindtoets een advies voor een passende schoolsoort: het
toetsadvies. Sinds 2014-2015 is het maken van de eindtoets voor groep 8 leerlingen verplicht.
In schooljaar 2019-2020 is deze verplichting ook ingegaan in het speciaal (basis) onderwijs.
Op de verplichting gelden enkele uitzonderingen. Het bevoegd gezag kan op basis van
ontheffingsgronden besluiten dat een leerling de toets niet hoeft te maken.
Dat geldt voor:
1. Leerlingen die korter dan 4 jaar in Nederland wonen en de Nederlandse taal niet voldoende
beheersen
2. Leerlingen die een ontwikkelingsperspectief hebben met als verwachte
uitstroombestemming vso- arbeidsmarkt of vso dag-besteding
3. Leerlingen met een IQ lager dan 75 op een Cotan geregistreerde test
Elke school kiest zijn eigen eindtoets. Wij hebben per schooljaar 2020-2021 voor Route 8 gekozen.

De eindtoets Route 8 is een adaptieve, digitale toets. Bij de eindtoets mogen leerlingen met een
visuele beperking en leerlingen met dyslexie gebruik maken van hulpmiddelen die ook gebruikt
worden in het onderwijs. Zie link : https://route8.nl/page/article/ROUTE+8/Voor+ouders

Waarop baseren wij het schooladvies?
Het advies van school is leidend bij de overgang van leerlingen naar het VO. Dit maakt dat wij zeer
zorgvuldig en weloverwogen gebruik maken van deze informatiebronnen, bij het tot stand komen
van het advies. Deze informatiebronnen gebruiken wij:
- resultaten van leerlingvolgsysteemtoetsen groep 6,7 en 8 ingevuld in een OPP trap
- zorgdossier van de leerling
- gedragskenmerken en sociaal emotionele vaardigheden
- werkhouding, taakgerichtheid en zelfstandigheid
- motivatie en doorzettingsvermogen
- resultaten op methodegebonden toetsen
- eventueel resultaat capaciteiten onderzoek
- ondersteuning vanuit de thuissituatie van de leerling
- eventuele diagnoses

Procedure
Periode

Wie is betrokken?

Bijzonderheden
GROEP 6

Mei/juni

School – IB en lkrouder-kind

Er wordt een voorlopige inschatting gemaakt voor
de risicoleerlingen m.b.v. de OPP trap

GROEP 7
September

School – lkr, ouder(s)

Tijdens de klavertje 4 gesprekken ontvangen ouders
informatie over de procedure (dit document) om
tot een schooladvies te komen

Mei/juni

SchoolAdviescommissie

Mei/juni Bovenbouw lkr groep 6,7,8 en de IBer
bepalen voorlopige adviezen

Mei/juni

School - lkr
Ouder(s), kind, lkr

Gesprek met ouders en kind waarbij een voorlopig
advies wordt gegeven. De leerkracht heeft hierover
vooroverleg gehad met de adviescommisie

GROEP 8
Jan / feb

School - lkr

Afname Cito LVS M8 toetsen

Februari

School – IB en lkr

Groepsleerkracht, intern begeleider en collega’s uit
groep 6 en 7 stellen de schooladviezen op

Februari / maart

School + Ouder(s)

Open dagen van het voortgezet onderwijs.
Verspreiding van voorlichtingsmateriaal van de
scholen voor voortgezet onderwijs

Voor 1 maart

Ouder(s), school - lkr

Gesprek groepsleerkracht + ouders + leerling over
het schooladvies / onderwijskundig rapport

Maart

Ouder(s)

Ouders melden hun kind aan bij de VO-school van
hun keuze. Hiertoe nemen zij het schriftelijk
schooladvies en het onderwijskundig rapport mee

Maart /april

Ouder(s)

April

Route 8+ school - lkr

Mogelijkheid tot (individueel) bezoek aan scholen
voor voortgezet onderwijs
Afname Eindtoets Route 8

Mei

Route 8 + school - lkr

De uitslag van de eindtoets gaat mee met het kind.
Er worden kindgesprekken gevoerd n.a.v de uitslag
van de toets

Mei

School – IB en lkr +
Ouder(s) met kind

Wanneer de uitslag hoger is dan het schooladvies
vindt overleg plaats tussen de groepsleerkracht en
intern begeleider. Daarna vindt overleg plaats
tussen ouders, leerkracht en leerling

Mei/juni

VO - School - lkr

Warme overdracht: in een gesprek tussen de VOschool en de groepsleerkracht worden de
aangemelde kinderen besproken

VO-school

De VO-scholen informeren het eerste leerjaar de
basisschool over de vorderingen. Daarna gebeurt dit
schriftelijk

U krijgt het schooladvies op papier. De school voor voortgezet onderwijs beslist of uw kind wordt
toegelaten en kijkt daarbij naar het schooladvies.

EN DAN NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS…
Via onderstaande link kunt u uitgebreid informatie krijgen over de typen van voortgezet onderwijs in
Nederland.
http://www.scholenkeuze.nl/voortgezet-onderwijs/
Informatie inwinnen over middelbare scholen
Om aan informatie over een school voor voortgezet onderwijs te komen, kunt u:

•
•
•

informatie vragen op de basisschool;
samen met uw kind naar de open dag van een school gaan;
via de schoolsite informatie opvragen (schoolgids, schoolplan)

Open dagen op scholen voor voortgezet onderwijs
De meeste scholen voor voortgezet onderwijs organiseren in november, januari of februari een open
dag. U en uw kind kunnen dan kennismaken met de school en spreken met docenten en leerlingen.
Aanmelding bij school voor voortgezet onderwijs
Aanmelden kan alleen binnen een bepaalde tijdsperiode. U kunt uw kind in principe maar bij 1 school
aanmelden. In een aantal gemeenten kan dit anders geregeld zijn. Vraag hiernaar bij de gemeente.
Het is verstandig u bij de schoolkeuze op meerdere scholen te oriënteren. Bepaalde scholen krijgen
meer aanmeldingen dan er plaatsen zijn. U moet dan misschien kiezen voor een andere school.
Toelating en inschrijving voortgezet onderwijs
Scholen beslissen zelf of zij een leerling toelaten of niet. Dat doen zij op basis van het advies van de
basisschool, de score van de Eindtoets of een eigen toelatingstest.
Ouders of verzorgers die hun kind willen inschrijven bij een school voor voortgezet onderwijs,
moeten de gegevens van hun kind aan de school doorgeven. Dit kan bijvoorbeeld met gegevens uit
een paspoort of identiteitsbewijs.
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