Protocol schooladvies en overgang PO - VO
Inleiding
In de wet Centrale Eindtoets Primair Onderwijs staat dat het advies van de basisschool leidend is bij
de toelating van een leerling tot het voortgezet onderwijs. In dit document wordt beschreven op
welke wijze het schooladvies tot stand komt en wordt gecommuniceerd aan de ouders van de
leerling.
Voorlopig schooladvies
In groep 7 wordt een voorlopig schooladvies gegeven. Het advies komt tot stand in een overleg
tussen de leerkracht van groep 7, toekomstige leerkracht van groep 8, de intern begeleider en de
(adjunct)directeur. Dit overleg vindt plaats als de uitslag van de entreetoets bekend is, twee tot drie
weken voor uitgave van het tweede rapport. Tijdens een gesprek ontvangen de ouders mondeling en
schriftelijk het voorlopig advies van hun kind en de percentielscores van de Entreetoets. Het advies
dat door CITO op papier wordt gegeven, ontvangen de ouders niet. Het kind is in principe tijdens dit
gesprek aanwezig. Het voorlopig advies wordt mondeling door de leerkracht toegelicht. De
leerkracht noteert in een gespreksverslag de inhoud van dit gesprek en de reactie van de ouders. Het
voorlopig advies en het gespreksverslag wordt genoteerd in ESIS.
Wij baseren ons bij het tot stand komen van het voorlopig advies op de volgende gegevens:
- cito-gegevens uit het leerlingvolgsysteem t/m E7;
- de cijfers van de methodetoetsen groep 7;
- het ontwikkelingsprofiel vanuit het leerlingvolgsysteem;
- de uitslag van de entreetoets uit groep 7;
- de (huis)werkhouding en het (sociaal-emotionele) gedrag van de leerling, inzet en motivatie;
- aanvullend (intelligentie) onderzoek.
Definitief schooladvies
Na afname van de M8 toetsen wordt bekeken of het voorlopig advies wordt bijgesteld/herzien en
wordt een definitief advies geformuleerd. In de eerste twee weken van februari ontvangen de
ouders tijdens een gesprek het definitieve advies. De leerlingen zijn in principe bij dit gesprek
aanwezig. Daarna volgt een schriftelijke bevestiging van het advies.
Wij baseren ons bij het tot stand komen van het definitieve advies op de volgende gegevens:
- CITO-gegevens uit het leerlingvolgsysteem t/m m8;
- het ontwikkelingsprofiel vanuit het leerlingvolgsysteem;
- de cijfers van de methodetoetsen groep 8;
- de uitslag van de entreetoets uit groep 7;
- de uitslag van de M8 toetsen;
- de (huis)werkhouding en het gedrag van de leerling.
Het advies komt tot stand in overleg tussen leerkracht groep 8 en intern begeleider. Wanneer het
definitieve advies afwijkt van het voorlopige advies wordt ook nog overlegd met de leerkracht van
groep 7 en de (adjunct)directeur.
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Wij zijn van mening dat op deze manier een zeer gefundeerd advies tot stand komt. Daarom wordt
een advies niet op verzoek van ouders gewijzigd en gaan wij in beginsel geen tweede gesprek aan
over het advies, tenzij bijzondere omstandigheden daar aanleiding toe geven. Een schriftelijke
toelichting kan zo nodig aan de ouders worden verstrekt.
Na afname van de eindtoets wordt het definitieve advies nogmaals besproken van alle leerlingen
waarbij de eindtoets tot een hoger advies komt dan het definitieve BSA. Heroverwegen van het
advies is verplicht. Het is niet verplicht om het advies daadwerkelijk bij te stellen. Leerkracht, IB en
directie zijn bij deze heroverweging betrokken. Heroverweging vindt plaats binnen een week nadat
de uitslag van de eindtoets bekend is. De uitslag van de heroverweging wordt telefonisch
meegedeeld aan de ouders, desgewenst kan dit mondeling toegelicht worden.
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Bijlage: tijdpad advisering en overgang PO – VO
Datum / periode

Activiteit

April –mei
Juni
Juni – Juli
November
November
December
Januari
Januari – februari

Afname Entreetoets groep 7
Formulering voorlopig schooladvies groep 7
Ouder- en leerling gesprek voorlopig schooladvies groep 7
Informatie avond ouders groepen 8 over VO
Afname B8 toetsen CITO LVS voor lln. met een LWOO/PRO advies
Vaststellen definitief advies van lln. met een voorlopig LWOO/PRO advies
Afname M8 CITO LVS toetsen
Vaststellen definitief advies van lln. Met een voorlopig VMBO, HAVO of
VWO advies
Adviesgesprek ouders en lln. met een LWOO/PRO advies
Aanmeldingsperiode ll. Met een LWOO / PRO advies
Adviesgesprek ouders en lln. met een VMBO, HAVO of VWO advies
Aanmeldingsperiode ll. Met een VMBO, HAVO, VWO advies
Bericht toelatingsbesluit en loting (indien van toepassing)
2e aanmeldingsperiode VMBO, HAVO, VWO.
Afname Centrale Eindtoets
Uitslag Eindtoets
Procedure heroverweging schooladvies
Kennismakingsdagen VO scholen

Januari
Februari – maart
Februari
Februari - maart
Eind maart
Eind maart – half april
April
Mei
Mei
Juni
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