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Overgang primair onderwijs naar voortgezet onderwijs 
 

1. De totstandkoming van het advies PO/VO 

Het maken van een schooladvies is een lang en mooi traject waarbij we de groei volgen 
van een leerling. Voor het maken van het schooladvies wegen we met elkaar af, op 
verschillende momenten in groep 6 t/m 8, welk vervolgonderwijs bij de capaciteiten van uw 
kind past.  

Naast de cognitieve (Cito, Snappet gegevens en methode gebonden toetsen etc.) en 
sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind spelen werkhouding, motivatie, concentratie, 
tempo en huiswerkattitude een belangrijke rol bij het maken van de definitieve advies voor 
het vervolgonderwijs.  

 

Groep 6 Leerkracht geeft de standaard CITO 
uitdraai mee met een begeleidende 
brief waarin de uitstromen benoemd 
zijn. 

 

 
Groep 7 Halverwege het schooljaar een 

mogelijke richting. 

 
Groep 8 Begin schooljaar het voorlopige 

advies en halverwege het schooljaar 
het definitieve advies. 
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2. Internet organisatie rondom het advies: 

Algemene procedure 
Het advies voor het voortgezet onderwijs komt tot stand volgens een vaste cyclus die binnen 
de school besproken wordt door de leerkrachten van groep 6,7,8, directie en IB.  

 

GROEP 6 

Datum Actie Wie 

September Brief tijdpad VO 
mailen naar 
ouders. 

 

Leerkracht groep 8 mailt deze naar 
alle ouders van groep 6, 7 en 8  

 

Juni 

 

Leerkracht 
geeft de 
standaard CITO 
uitdraai mee 
met een 
begeleidende 
brief waarin de 
uitstromen 
benoemd zijn. 

 

Leerkracht groep 6 
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GROEP 7 

Datum Actie  Wie 

September Brief tijdpad VO mailen 
naar ouders. 

 

 

Leerkracht groep 8 mailt deze naar 
alle ouders van groep 6, 7 en 8  

 

Oktober Informatieavond over 
VO voor gr 7 en 8. 

Leerkracht bovenbouw (7/8) + VO 

Februari  

 

Opstellen mogelijke 
richting in het traject 
formulier 

 

Mogelijke richting 
vertellen aan ouder en 
kind  

 

Leerkracht groep 7, IB en directie  

 

 

Leerkracht groep 7, ouders en kind 

 

 

 

 

 

Mei/juni gr 7 Adaptieve citotoetsing 
LWOO 
(leerwegondersteuning) 
lln.  

 

Besluit nemen of er lln. 
In aanmerking komen 
voor 
intelligentieonderzoek 

Leerkracht groep 7 in overleg met 
IB 

Juli  

 

Rapportgesprek  Leerkracht groep 7, ouders en kind 
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GROEP 8 

 

Datum Actie Wie 

September Importeren leerlingen 
onderwijs transparant (OT) 
verwerkingssysteem 

Leerkracht groep 8 en 
administratie 

September t/m 
november 

Afnemen intelligentie 
onderzoek(indien nodig) 

Leerkracht groep 8 en IB 

September 

 

Brief tijdpad VO mailen naar 
ouders. 

 

Leerkracht groep 8 mailt 
deze naar alle ouders van 
groep 6, 7 en 8  

 

Oktober 

 

Informatieavond over VO 
voor gr 7 en 8. 

 

Bespreken alle leerlingen 
van groep 8 voor het 
voorlopig advies.  

Leerkracht bovenbouw 
(7/8) + VO 

 

Leerkracht groep 7, 8, IB en 
1 lid directie 

 

Oktober 

 

Oktober 

Meegeven voorkeurslijst VO 
scholen en voorlopig advies 

 
Adviesgesprekken verplicht 

Leerkrachten groep 8. 

 

Leerkracht groep 8, kind en 
ouder 
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December Deadline sociaal emotionele 
toetsen (indien nodig) 

Leerkracht groep 8 en IB 

 

Januari  

 

Afname M CITO’S  

 

 

Definitief advies maken 

 

OKR’s af en zorg leerlingen 
doornemen met IB 

 

 

Leerkrachten groep 8. 

 

 

Leerkracht groep 8, directie 
en IB 

Leerkracht groep 8, IB 

en directie lezen OKR’s 
door.  

 

 

Februari 

 

Adviesformulier + OKR met 
leerlingen meegeven 

 

Facultatieve 
adviesgesprekken 

   

 

Aanmelden leerlingen 

Leerkracht groep 8 

 

 

Leerkracht groep 8, ouders 
en kind 

 

 
Ouders 

April Eindtoets  

Mei Heroverwegen alleen voor 
hogere adviezen 

 

Verhoogde adviezen 
meegeven aan leerlingen. 

Leerkracht groep 8, IB en 
directie 

 

Leerkracht groep 8 

Juni BOVO uitwisselingsmarkt  

 

Leerkracht groep 8 

 

Leerkracht groep 8 en 
directie 
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Procesgang overstap PO-
VO voor ouders 
website/schoolgids 

 

 

 

We volgen hierbij de richtlijnen van BOVO: www.bovohaaglanden.nl  

                                                                                                                                                        

3. Ondersteuning bij de oriëntatie en aanmelding op het VO 
Op de Groenschool wordt in oktober het voorlopig advies meegegeven. Hierna zijn de 
verplichte adviesgesprekken met ouders en kind. Tijdens dit gesprek wordt het voorlopig 
advies besproken. Tevens informeren we over de manier waarop de aanmelding nu 
geregeld is. Verder zal er door de basisschool in het najaar een flyer van BOVO Haaglanden 
meegegeven worden met alle informatie.  
In oktober zal er een scholenlijst met alle vo-scholen (binnen de BOVO regio) die passen bij 
het advies van uw kind worden meegegeven. 

 

4. Communicatie met het VO 
 

Het eindadvies van de basisschool maakt onderdeel uit van het onderwijskundig 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 inzage en het recht 
hun eigen zienswijze toe te voegen aan het onderwijskundige rapport. 

Uw visie wordt dan door de school als bijlage toegevoegd aan het OKR. Een kopie van 
deze visie wordt tevens opgenomen in het leerling dossier op school. Indien geen 
overeenstemming wordt bereikt hoeven wij het basisschooladvies en/of het OKR niet te 
wijzigen. 

Het onderwijskundig rapport wordt eventueel tijdens de BOVO uitwisselingsmarkt toegelicht. 

Er zijn 2 BOVO bijeenkomsten per jaar. 

Tijdens de eerste bijeenkomst in november vertelt het VO aan de Groenschool hoe het met 
haar oud-leerlingen van vorig schooljaar gaat. 
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In de tweede bijeenkomst in mei/juni informeert de Groenschool het VO over de nieuwe 
leerlingen die naar hun school gaan. 

 
5. Eindtoets 

Wij maken gebruik van de CITO Centrale Eindtoets, deze wordt in april afgenomen. 

Alle leerlingen moeten meedoen aan de centrale eindtoets PO. Tevens is er de mogelijkheid 
om te werken met een aangepaste versie (digitaal, vergroot en/of voorgelezen). Heeft een 
leerling recht om met een aangepaste versie te werken dan overleggen we met leerling en 
ouders of hij/zij hiervan gebruik wil maken. 

Heroverweging van het basisschooladvies op basis van de centrale eindtoets 

Vanaf eind mei worden de toets uitslagen bekend gemaakt. Aan de hand van de uitslag 
bekijken we of heroverweging nodig is. 

Het basisschooladvies is leidend voor toelating op een VO-school. De eindtoets is een 
controletoets nadat het advies door de Po-school is gegeven in het onderwijskundig 
rapport. 

Hier gelden de volgende afspraken; 

• Vergelijk de uitslag van de Eindtoets (toets advies) met het basisschooladvies. 
• Is het toets advies gelijk of lager dan het basisschooladvies, dan wordt het toets 

advies verwerkt in OT. 
• Is het toets advies hoger dan het basisschooladvies dan heroverwegen wij het advies 

en verwerken wij het toets advies en heroverweging in OT. 

Een heroverweging houdt in dat de PO school, intern begeleider en directie, het definitieve 
advies opnieuw bekijken. Advies is om ouders in dit proces mee te nemen. Het definitieve 
besluit is aan de school. 

Er zijn twee mogelijke besluiten: 

• Het basisschooladvies blijft gehandhaafd. Communiceer dit telefonisch aan ouders 
en verwerk de heroverweging in OT. 

• Het basisschooladvies wordt herzien (=naar boven toe bijgesteld). Communiceer dit 
telefonisch aan ouders en neem z.s.m. contact op met de VO school en verwerk de 
heroverweging in OT. 
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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. 

 


