Protocol 2021-2022

Overstap po-vo

Totstandkoming van het basisschooladvies P. Oosterleeschool
Stap 1. Afname Citotoetsen groep 7
Wanneer
Groep 7 – januari/februari
Toelichting
De Citotoetsen midden groep 7 worden afgenomen. Met deze toetsen kunnen
we bekijken of de leerlingen vooruit zijn gegaan ten opzichte van de Citotoetsen
eind groep 6.
Wanneer
Groep 7 – mei/juni
Toelichting
De Cito Entreetoets groep 7 wordt afgenomen. Met deze toets kunnen we
bekijken of de leerlingen vooruit zijn gegaan ten opzichte van de Citotoetsen
midden groep 7. Ook wordt met deze toets in één oogopslag duidelijk hoe de
leerling er op de gemaakte onderdelen voor staat.
Stap 2. Vaststellen pré-advies uitstroom voortgezet onderwijs
Wanneer
Groep 7 – juni/juli
Toelichting
Op basis van Cito toetsen van voorgaande jaren en de entreetoets, de
leerlingkenmerken (karakter, werkhouding, motivatie, sociaal-emotionele
ontwikkeling (uit ons leerlingvolgsysteem SCOL gegevens), thuissituatie en
huiswerkattitude, stellen groepsleerkracht en de intern begeleider een
voorlopig basisschooladvies op (het pré-advies).
De leerkracht zal dit pré-advies tijdens het rapportgesprek in juni/juli met
ouders (en leerlingen) bespreken en noteert dit pré-advies in ons leerling
administratie systeem (Esis).
Stap 3. Voorlichting over de overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs
Wanneer
Groep 8 – September
Toelichting
Ouders worden uitgenodigd voor een voorlichting over de overstap van groep 8
naar het voortgezet onderwijs. Bij dit proces zijn betrokken: de leerkracht(en)
van groep 8 (voortrekkersrol), de intern begeleider van de bovenbouw (de
ondersteunende en adviserende rol) en de directeur (de
eindverantwoordelijke).
Stap 4a. Afname Drempelonderzoek
Wanneer
Groep 8 – Oktober
Toelichting
Voor dit schooljaar geldt dat op 27 oktober het Drempelonderzoek wordt
afgenomen. Het Drempelonderzoek heeft in elk toetsonderdeel vragen
opgenomen die oplopen in moeilijkheid: van groep 5 niveau naar groep 8 niveau
of zelfs hoger. Deze toets geeft ons nog beter inzicht in het niveau waarop
leerlingen functioneren en dit helpt ons bij het opstellen van het
basisschooladvies.
Stap 4b. Afname Intelligentie Onderzoek
Wanneer
Groep 8 – Oktober
Toelichting
Een aantal leerlingen zal in aanmerking komen voor Leerweg Ondersteunend
Onderwijs (LWOO) of Praktijk Onderwijs (PrO). Leerweg Ondersteunend
Onderwijs houdt in dat leerlingen extra ondersteuning krijgen om het VMBO
(Basis, Kader of TL) makkelijker te doorlopen, bijvoorbeeld in de vorm van
kleinere klassen, huiswerkbegeleiding, bijlessen.
Een van de criteria om in aanmerking te komen voor LWOO of toegelaten te
worden tot Praktijkonderwijs is het afnemen van een Intelligentie Onderzoek
(NIO of ADIT). Het resultaat hiervan zal tijdens het adviesgesprek met ouders
worden besproken.
Onze school heeft ervoor gekozen om bij alle leerlingen het onderzoek af te
laten nemen, om zo ook voor de leerlingen met een hoger pré advies een nog

beter beeld te krijgen van het juiste type vervolgonderwijs.
Het onderzoek wordt in 2021-2022 afgenomen op 6 oktober 2021. Voorwaarde
voor deelname aan het onderzoek is dat ouders hun schriftelijke toestemming
hebben verleend.
Stap 4c. Afname Citotoetsen (B8)
Wanneer
Groep 8 – November
Toelichting
In november wordt een aantal Citotoetsen voor begin groep 8 afgenomen om te
kijken waar de leerlingen staan in hun ontwikkeling op het gebied van
begrijpend lezen, rekenen en spelling. De toets voor technisch lezen en de
woordenschattoets worden in januari 2022 afgenomen.
Stap 5. Opstellen van het Basisschooladvies
Wanneer
Groep 8 – December
Toelichting
De leerkracht(en) geeft een voorlopig schooladvies en wordt hierbij
ondersteund door de intern begeleider.
Dit voorlopig basisschooladvies wordt op basis van de volgende onderdelen
gevormd:
- Leerlingvolgsysteem (Citotoetsen)
- Methodegebonden toetsen
- NIO (indien afgenomen)
- Cito B8 toetsen
- Drempelonderzoek
- Leerlingkenmerken (karakter, werkhouding, motivatie, sociaalemotionele ontwikkeling, huiswerkattitude en de thuissituatie)
De leerkrachten en de intern begeleider bespreken de adviezen met de directie
alvorens de adviezen te delen met de ouders.
Stap 6. Adviesgesprek met ouders en leerlingen
Wanneer
Groep 8 – december
Toelichting
Ouders (en leerlingen) worden door de leerkracht uitgenodigd voor een gesprek
waarin het voorlopig advies wordt gegeven. De leerkracht geeft aan hoe dit
advies tot stand is gekomen. Indien gewenst, kan de intern begeleider en/of
directie aansluiten bij dit gesprek.
Het basisschooladvies maakt deel uit van het Onderwijskundig Rapport (OKR).
Ook wordt het OKR doorgenomen met ouders (en leerlingen). Ouders hebben
dan de gelegenheid om hun eigen visie schriftelijk toe te voegen aan het OKR,
voordat een school voor voortgezet onderwijs inzage krijgt (zie bij punt 7).
Bij het voorlopig schooladvies zit een scholenlijst met voorkeursscholen. Samen
met de ouders en de leerling wordt gekeken welke scholen het beste op de
voorkeurslijst gezet kunnen worden.
Ouders en leerlingen kunnen zich vanaf dit moment gericht gaan oriënteren op
geschikte scholen.
Stap 7. Invullen Onderwijskundig Rapport (OKR)
Wanneer
Groep 8 – eind december/begin januari
Toelichting
Om zorg te dragen voor een goede overdracht naar de scholen voor voortgezet
onderwijs vult de leerkracht van elke leerling een digitaal Onderwijskundig
Rapport (OKR) in.
De uitwisseling van het OKR met het VO gaat via BOVO, een samenwerking
tussen basisscholen en middelbare scholen in de regio Haaglanden.
Stap 8. Aanmelden bij een school voor voortgezet onderwijs
Wanneer
Groep 8 – januari/februari

Toelichting

Ouders kunnen open dagen van VO-scholen gaan bezoeken en mogen hun kind
op een vo-school aanmelden.
De leerlingen krijgen al voor de kerstvakantie het voorlopig basisschooladvies.
Dit heeft te maken met de start van de oriëntatieperiode op het Voortgezet
Onderwijs (VO) direct na de kerstvakantie.
Van 10 januari t/m 11 februari 2022 is de oriëntatieperiode VO, inclusief de
open dagen. Leerlingen en hun ouders oriënteren zich in die periode op de
scholen van hun keuze.
Uiterlijk 10 februari 2022 wordt het basisschooladvies bepaald.
Stap 9. Procedure aanmelding en plaatsing VO
Wanneer
Groep 8 – Februari/maart/april
Toelichting
Van 12 februari t/m 25 februari 2022 vindt de eerste aanmeldperiode plaats. Dit
is inclusief de leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte.
Op 6 en 7 april 2022 vindt de centrale loting en matching plaats. Aan het eind
van 7 april 2022 krijgen ouders bericht over het toelatingsbesluit.
Van 11 april t/m 14 april vindt de tweede aanmeldperiode plaats.
Zie ook op de website van BOVO-Haaglanden de informatie voor ouders en het
uitgebreide tijdpad: www.bovohaaglanden.nl
Stap 10. Afname Eindtoets
Wanneer
Groep 8 – 20 en 21 april
Toelichting
Leerlingen van groep 8 maken de Centrale Eindtoets van Cito. In overleg met de
ouders kunnen wij besluiten dat een leerling niet mee hoeft te doen aan de
Centrale Eindtoets.
Indien het resultaat van de Eindtoets lager ligt dan het basisschooladvies,
verandert er niets aan het advies. Als de score hoger uitvalt, zijn wij verplicht om
het basisschooladvies te heroverwegen. De leerkracht, intern begeleider en
directie bekijken alle gegevens nogmaals en komen tot een besluit over het wel
of niet bijstellen van het advies. In een gesprek met ouders en leerling wordt
ons besluit toegelicht.
In geval van bijstelling van het advies, zal de leerkracht de betreffende school op
de hoogte stellen hiervan en het onderwijskundig rapport en advies aanpassen.
Stap 10. Uitwisselingsmarkt BOVO
Wanneer
Groep 8 – juni
Toelichting

Tijdens twee middagen gaan de leerkrachten van de groepen 8 in gesprek met
docenten van voortgezet onderwijs scholen om de leerlingen te bespreken. De
zogeheten warme overdracht vindt plaats van basis naar voortgezet onderwijs.

