Procesgang Primair Onderwijs (PO)- Voortgezet Onderwijs (VO)
Leidend in deze is de Basisonderwijs - voortgezet onderwijs (BOVO) procedure
1. De totstandkoming van het basisschooladvies;
Indicatie advies groep 6;
Vanaf februari vinden de laatste portfoliogesprekken plaats. Tijdens het laatste portfoliogesprek wordt met de ouders besproken aan welke
adviesrichting zij kunnen denken voor hun zoon of dochter. Dit zogenaamde indicatieadvies komt tot stand door o.a. het bekijken van de
werkhouding, concentratie, zelfstandigheid, sociaal- emotionele ontwikkeling en de gegevens uit het leerlingvolgsysteem. De leerkracht kan bij twijfel
advies inwinnen bij de co-teacher. Er wordt aan ouders gevraagd wat hun verwachtingen zijn.
Indicatie advies groep 7;
Tweemaal per jaar zijn er portfoliogesprekken. Tijdens de portfoliogesprekken wordt met de ouders besproken aan welke adviesrichting zij kunnen
denken voor hun zoon of dochter. Dit zogenaamde indicatieadvies komt tot stand door o.a. het bekijken van de werkhouding, concentratie,
zelfstandigheid, sociaal- emotionele ontwikkeling en de gegevens uit het leerlingvolgsysteem. Het indicatieadvies wordt besproken en opgesteld met
de leerkrachten van de bovenbouw en de co-teacher. Er wordt aan ouders gevraagd wat hun verwachtingen zijn.
Voorlopig advies groep 8;
In januari vinden de voorlopig adviesgesprekken plaats. Bij het gesprek is de stamgroepleerkracht en de unitleider aanwezig. Het voorlopig advies is
gebaseerd op verschillende informatiebronnen. We kijken hierbij naar het kind zelf (werkhouding, concentratie, zelfstandigheid, sociaal-emotionele
ontwikkeling etc.), de verwachtingen van ouders, de Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau toets (NIO) en we gebruiken de gegevens uit
het leerlingvolgsysteem. Het voorlopig advies wordt besproken en opgesteld met de leerkrachten van de bovenbouw en de co-teacher.
Definitieve advies groep 8;
Wanneer ouders akkoord zijn met het advies bij het gesprek in januari, verandert het voorlopig advies in een definitief advies. Wanneer ouders nog
niet akkoord zijn, volgt er een extra gesprek waarna het definitieve advies wordt vastgesteld. De directeur van de school neemt hierin de uiteindelijke
beslissing. De score van de Cito die in januari wordt afgenomen kan hierbij helpen.
Eventuele aanpassing advies na de eindtoets
Na het maken van de eindtoets worden de scores nogmaals bekeken. Als de eindtoets hoger is uitgevallen, dan het gegeven advies wordt nogmaals
naar het advies gekeken. In dit geval wordt er overwogen om het advies naar boven bij te stellen. Dit wordt z.s.m. gecommuniceerd met ouders.
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2. Interne organisatie rondom het basisschooladvies
Het onderstaande tijdpad maakt duidelijk welke activiteiten er gelinkt zijn aan de totstandkoming van het basisschooladvies.
Groep 6
Wanneer?

Wat?

Wie doet wat?

Januari

Cito M6 afnemen en invoeren in de leerlingenadministratie (Esis)

Leerkrachten Middenbouw

Februari

Tijdens de opbrengstenmiddag worden de toetsresultaten geëvalueerd

Leerkrachten Middenbouw en co-teacher

Februari

Leerlingbespreking waarbij de leerkracht advies kan vragen aan de co-teacher

Leerkrachten Middenbouw en co-teacher

Februari

Mogelijkheid voor ouders om toetsresultaten in te zien. Tijdens dit moment kunnen ouders de Citografieken inzien en worden deze toegelicht door de stamgroepleerkracht.

Leerkrachten Middenbouw

Vanaf
Februari

Na afloop van het laatste portfoliogesprek wordt met ouders besproken wat het indicatieadvies is. Er
wordt duidelijk aan ouders uitgelegd dat het een indicatie betreft van hetgeen het kind op dit moment
laat zien.

Leerkrachten Middenbouw

Juni

Cito E6 afnemen en invoeren in Esis

Leerkrachten Middenbouw

Juli

Tijdens de opbrengstenmiddag worden de toetsresultaten geëvalueerd

Leerkrachten Middenbouw en co-teacher

Juli

Mogelijkheid voor ouders om toetsresultaten in te zien. Tijdens dit moment kunnen ouders de Citografieken inzien en worden deze toegelicht door de stamgroepleerkracht.

Leerkrachten Middenbouw

Juli

Overdracht naar groep 7. Mindmaps van de kinderen zijn ingevuld.

Leerkrachten Middenbouw, bovenbouw en
co-teachers

Groep 7

T/m januari Na afloop van het eerste portfoliogesprek wordt met ouders gecommuniceerd wat het indicatieadvies
is. Er wordt duidelijk aan ouders uitgelegd dat het een indicatie betreft van hetgeen het kind op dit
moment laat zien.
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Januari

Afnemen Cito M7 en invoeren in Esis

Leerkrachten bovenbouw

Februari

Tijdens de opbrengstenmiddag worden de toetsresultaten geëvalueerd

Leerkrachten bovenbouw en co-teacher

Februari

Leerlingbespreking, waarin wordt besproken welk VO niveau bij het kind zal passen

Leerkrachten bovenbouw en co-teacher

Februari

Mogelijkheid voor ouders om toetsresultaten in te zien. Tijdens dit moment kunnen ouders de Citografieken inzien en worden deze toegelicht door de stamgroepleerkracht.

Leerkrachten bovenbouw

Vanaf
februari

Na afloop van het laatste portfoliogesprek wordt met ouders gecommuniceerd wat het indicatieadvies
is. Er wordt duidelijk aan ouders uitgelegd dat het een indicatie betreft van hetgeen het kind op dit
moment laat zien.

Leerkrachten bovenbouw

Juni

Cito E7 afnemen en invoeren in Esis

Leerkrachten bovenbouw

Juli

Tijdens de opbrengstenmiddag worden de toetsresultaten geëvalueerd

Leerkrachten bovenbouw en co-teacher

Juli

Mogelijkheid voor ouders om toetsresultaten in te zien. Tijdens dit moment kunnen ouders de Citografieken inzien en worden deze toegelicht door de stamgroepleerkracht.

Leerkrachten bovenbouw

Augustus

Bij wijzigingen beschrijven Po-scholen het proces van de overgang van PO naar VO en leveren dit aan
bij het bestuur (uiterlijk begin oktober plaatsen)

Directie

september

Aanvragen NIO bij Haags Centrum voor Onderwijsadvies (HCO)

Co-teacher

Vanaf
september

Aanmelden leerlingen bij Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)

Leerkachten en co-teacher

Vanaf
september

Tijdens het portfoliogesprek met de leerling bespreekt de leerkracht het indicatie advies

Leerkrachten bovenbouw

September

Start BOVO protocol. Zie hiervoor het door BOVO aangeleverde protocol.

Leerkrachten bovenbouw

September

Op de informatiemarkt kunnen de ouders van groep 8 informatie inwinnen over de procesgang PO-VO

Leerkrachten bovenbouw

Groep 8
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September

Kinderen in het digitaal overstapdossier Onderwijs Transparant (OT) zetten

Leerkrachten bovenbouw

Vanaf 1
oktober

Start aanmelden Kopklas

Leerkrachten bovenbouw, ouders

Begin
oktober

Deadline aanmeldingen leerlingen vergoedingen intelligentieonderzoeken

Co-teacher

Oktober

Bespreking van alle groep 8 leerlingen inzake het voorlopig advies

Leerkrachten bovenbouw, co-teacher en
unitleider

Oktober

Voorafgaand aan NIO het toestemmingsformulier meegeven en door ouders laten ondertekenen.

Leerkrachten bovenbouw en co-teacher

Deadline aanmelden leerlingen NIO. Voor Leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO)- leerlingen is
intelligentieonderzoek (NIO) verplicht.
Oktober

Voorafgaand aan sociaal-emotionele toetsen het toestemmingsformulier meegeven en door ouders
laten ondertekenen.

Leerkrachten bovenbouw en co-teacher

Oktober

Afname drempelonderzoek

Leerkrachten bovenbouw en co-teacher

November

Afnemen NIO

Leerkrachten bovenbouw

November

Leerlingbespreking waarbij de leerkracht en co-teacher het voorlopig advies vaststellen.

Leerkrachten bovenbouw, co-teacher en
unitleider

November

Voorlopig schooladvies wordt besproken met ouder en kind

Leerkrachten bovenbouw en Unitleider

November

Definitief maken van de Capaciteitenonderzoek (CAP) en aanmeldingsformulieren in OT

Leerkachten en co-teacher

November

BOVO uitwisseling VO -> PO . Terugkoppeling over de groep 8 kinderen van vorig jaar.

Leerkrachten bovenbouw vorig schooljaar.

November
- januari

Afname sociaal-emotionele onderzoeken

Extern onderzoeksbureau

Uiterlijk
tweede
week
december

Deadline aanmelden LWOO-leerlingen voor vergoedingsregeling Sociaal Emotioneel Onderzoek
(SEM). Voor LWOO leerlingen met een IQ van 91 - 120 is een SEM verplicht. Voor een SEM
onderzoek is toestemming van ouders verplicht.

Leerkrachten bovenbouw en co-teacher
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December
- Januari

Bezoeken van een aantal VO scholen met de klas

Leerkrachten bovenbouw

Januari

Onderwijskundige rapporten invullen.

Leerkrachten bovenbouw

De middelbare school wordt geattendeerd op wanneer IQ onderzoeken verlopen.
Januari

Afnemen Cito M8 en invoeren in Esis

Leerkrachten bovenbouw

Januari

Tijdens de opbrengstenmiddag worden de toetsresultaten geëvalueerd

Leerkrachten bovenbouw, co-teacher en
unitleider

Januari

Leerlingbespreking waarbij de leerkracht en co-teacher het voorlopig advies evalueren en eventueel
bijstellen.

Leerkrachten bovenbouw, co-teacher en
unitleider

Januari

Mogelijkheid voor ouders om toetsresultaten in te zien. Tijdens dit moment kunnen ouders de Citografieken inzien en worden deze toegelicht door de stamgroepleerkracht.

Leerkrachten bovenbouw

Januari

Doornemen onderwijskundige rapporten zorgleerlingen (LWOO en PrO)

co-teacher of uitleider zorg

Januari

Route 8 toets bestellen (uiterlijk 31 januari)

Co-teacher

Uiterlijk 24
januari

Printen van: Aanmeldingsformulieren, het eindadvies, onderwijskundige rapport en Cito uitdraai.

Leerkrachten bovenbouw

Uiterlijk 25
januari

Meegeven van: Aanmeldingsformulieren, het eindadvies, onderwijskundige rapport en Cito uitdraai.
Leerkrachten bovenbouw
Alles meegeven in een gesloten envelop. Ouders hebben de mogelijkheid om binnen 5 dagen hun visie
aan het dossier toe te voegen.
Het eindadvies wordt besproken wanneer dit afwijkt van het voorlopig advies.

25 januari

Adviesformulieren Proo en EOA leerlingen meegeven. Hierbij geldt dat ouders al eerder een gesprek
over het advies hebben gehad.

Leerkrachten bovenbouw

Eind
januari

Ouders aanspreken:
- die het niet eens waren met het voorlopig advies
- waarbij het advies is bijgesteld

Leerkrachten bovenbouw

januari/
februari

Importeren van Leerlingvolgsysteem (LVS)-toetsen in POVO OT. En controle bijlagen dossier in POVO
OT.

Leerkachten en co-teacher

6 februari

Visie ouders toevoegen en onderwijskundige rapporten definitief maken.

Leerkrachten bovenbouw
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8 februari

Aanmeldformulieren incl. voorkeurslijst uitreiken aan leerlingen.

Leerkrachten bovenbouw

Vanaf 8
februari

Eerste aanmeldingsperiode; aanmelden bij de VO school

Ouders

14 maart

Deadline uitwisselen schooladviezen met onderwijsinspectie (BRON)

Unitleider

4 april

Bericht plaatsing leerlingen op VO.

8 april

Tweede aanmeldingsperiode; aanmelden bij VO school

Ouders

Vanaf half
april

In BOVO digitaal controleren of alle leerlingen zijn aangemeld en/of zijn geplaatst op het VO

Leerkrachten bovenbouw

Na de meivakantie

Afname route 8 eindtoets

Leerkrachten bovenbouw

6 mei

Controle of alle leerlingen zijn toegelaten op een VO school

Leerkrachten bovenbouw

Half mei

Uitslag route 8 verwerken in BOVO-digitaal

Leerkrachten bovenbouw

Half mei

Mogelijke aanpassing eindadvies n.a.v. uitslag route 8.
Alle leerlingen worden besproken waarvan de route 8 toets hoger uitvalt dan het eindadvies.

Leerkrachten bovenbouw, co-teacher en
unitleider

Juni

BOVO uitwisseling PO -> VO

Leerkrachten bovenbouw

Juni

Sluiten van leerling dossier ESIS.

Administratie

3. Communicatie met het VO
Het eindadvies van de basisschool maakt onderdeel uit van het onderwijskundige rapport. Met behulp van het onderwijskundige rapport wordt het
eindadvies onderbouwd voor de VO-school. De basisschool heeft de informatieplicht en ouders hebben het recht op tijdige inzage en het recht hun
eigen visie toe te voegen aan het onderwijskundige rapport. Het onderwijskundige rapport gaat mee naar huis met het eindadvies en het VOaanmeldingsformulier. Na het verstrekken van het onderwijskundig rapport kunnen ouders binnen 5 werkdagen bij de leerkracht hun visie aangeven.
Dit zal worden opgenomen in het onderwijskundige rapport. Na deze periode wordt het onderwijskundige rapport vastgesteld.
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Het onderwijskundige rapport wordt eventueel tijdens de BOVO uitwisselingsmarkt toegelicht. Er zijn twee BOVO bijeenkomsten per jaar. Tijdens de
eerste bijeenkomst in november vertelt het VO hoe het met haar oud-leerlingen van vorig schooljaar gaat. In de tweede bijeenkomst in mei/ juni
informeert de J.H. Snijdersschool het VO over de nieuwe leerlingen die naar hun school gaan.

4. Eindtoets
Alle leerlingen doen mee aan de centrale eindtoets PO. We maken gebruik van de route 8 toets, deze wordt in mei afgenomen. Route 8 is een
digitale, adaptieve toets die het taal- en rekenniveau van uw kind meet. De uitslag geeft een advies voor een schoolniveau en daarnaast ook de
behaalde referentieniveaus.
Adaptief betekent dat de toets zich aanpast aan het niveau van uw kind. Ieder kind doorloopt op deze manier een eigen route door de toets en maakt
dus een unieke toets. Zo krijgt uw kind nooit teveel te moeilijke of juist te makkelijke vragen, maar ze worden wel altijd uitgedaagd. Dit werkt voor uw
kind prettig en zo min mogelijk belastend.
Heroverweging van het basisschooladvies op basis van de centrale eindtoets
Het basisschooladvies (BSA) is leidend voor toelating op een VO-school. De eindtoets is een controletoets nadat het advies door de PO- school is
gegeven in het onderwijskundige rapport.
Hier gelden de volgende afspraken;
Wanneer de uitslag van eindtoets ontvangen wordt, worden de volgende stappen ondernomen;
Vergelijk de uitslag van de Eindtoets (toets-advies) met het BSA.
Is het toets-advies gelijk aan of lager dan het BSA, dan wordt het toets-advies verwerkt in POVO OT
Is het toets-advies hoger dan het BSA, dan heroverwegen wij het BSA en verwerken wij het toets-advies én de heroverweging in POVO OT.
Een heroverweging houdt in dat de PO-school, intern, het eindadvies opnieuw bekijkt. Advies is om ouders in dit proces mee te nemen. Het
definitieve besluit is aan de school.
Er zijn twee mogelijke besluiten:
Het BSA blijft gehandhaafd. Communiceer dit aan ouders en verwerk de heroverweging in POVO OT.
Het BSA wordt herzien (= naar boven toe bijgesteld). Communiceer dit aan ouders en neem z.s.m. contact op met de VO-school. Verwerk de
heroverweging in POVO OT.
Nb. Het z.s.m. communiceren van een herzien eindadvies aan het VO is van belang, omdat de VO-school in overleg moet treden met ouders t.a.v. de
definitieve plaatsing en de brugklasindeling, indien mogelijk, moet worden aangepast.
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