
 

 

 

Protocol 

 

Overgang PO/VO 
  



Algemeen 

In de procedure onderscheiden we op hoofdlijnen 2 stappen. De eerste stap betreft het 

opstellen van het basisschooladvies. De tweede stap heeft betrekking op de vergelijking van 

het basisschooladvies met het resultaat op de Centrale Eindtoets. We werken 

achtereenvolgens beide stappen uit.  

 

Stappenplein schooladvies 

Stap 1. Voorlichting schooladvies 

Wanneer Groep 7 – Juni/juli  

Toelichting Ouders worden uitgenodigd voor een voorlichting over de overstap van 

PO naar VO. Het schooladvies staat hierbij centraal. Leerlingen krijgen 

hierover in de klas uitleg.  

Stap 2. Afname entreetoets 

Wanneer Groep 7 – Mei/juni/juli 

Toelichting De entreetoets afgenomen. Deze toets is de leidraad voor het 

inventariseren van sterke / zwakke onderdelen bij individuele leerlingen 

en de hele groep. 

Stap 3. Bespreking entreetoets 

Wanneer Eind groep 7/begin groep 8 

Toelichting De uitslag van de toets wordt besproken met ouders en leerlingen. 

Stap 4a. Afname drempeltoets 

Wanneer Groep 8 - September 

Toelichting De drempeltoets wordt afgenomen. De uitslag wordt met ouders en 

leerlingen gedeeld. De drempeltoets wordt gebruikt voor het schooladvies 

en is tevens signaalfunctie voor nader onderzoek (NIO/NDT). 

Stap 4b. Afname NIO/NDT (optioneel) 

Wanneer Groep 8 – November/december  

Toelichting De NIO of NDT kan worden afgenomen. De drempeltoets kan hiervoor de 

aanleiding zijn, maar ook andere signalen van de leerkracht of ouders.  

 

 



Stap 5. Opstellen schooladvies 

Wanner Groep 8 – November/december  

Toelichting  Het schooladvies wordt opgesteld door de leerkracht van groep 8 en de IB. 

Daarbij kan de hulp worden ingeroepen van de leerkracht van groep 7. De 

volgende zaken spelen een rol bij het advies: 

- Entreetoets 

- Leerlingvolgsysteem  

- Rapport 

- Drempelonderzoek 

- Leerlingkenmerken (inzet, zelfstandigheid, enz.) 

- Indien beschikbaar NIO/NDT 

Het opstelde advies wordt door de directeur kritisch bekeken en alle 

adviezen worden besproken in gesprek tussen directie, IB en de leerkracht 

van groep 8. Na afloop van dit gesprek is er een schooladvies.  

Stap 6. Schooladvies naar ouders 

Wanneer Groep 8 – Half december  

Toelichting Het advies wordt medegedeeld aan leerlingen en ouders. Ouders krijgen 

de gelegenheid te reageren op het advies middels een gesprek. Indien 

nodig kan de IB of directie hierbij aansluiten 

Stap 7. Uitdelen scholenwijzer en informatie 

Wanneer Groep 8 – December/januari 

Toelichting School deelt de scholenwijzer (brochure) uit. Ook andere informatie in de 

vorm van folders, boekjes, pakketten en posters worden onder de ouders 

en leerlingen verspreid wanneer school deze ontvangt.  

 

 

 

 

 

 

 



Stap 8. Invullen onderwijskundig rapport (OKR) 

Wanneer Groep 8 – Januari  

Toelichting Als school zijn we verplicht informatie over te dragen aan de vervolgschool 

We gebruiken hiervoor een onderwijskundig rapport. Ouders worden in 

de gelegenheid gesteld het OKT in te zien en aan eventueel aan te vullen. 

De uitwisseling van het OKR met het VO gaat via BOVO, een 

samenwerking tussen basisscholen en middelbare scholen in de regio 

Haaglanden.  

Stap 9. Afname LOVS 

Wanneer Groep 8  - Januari/februari 

Toelichting De toetsen van het LOVS worden afgenomen. Deze toetsen worden aan 

het OKR toegevoegd.  

Stap 10. Afname Eindtoets 

Wanneer Groep 8 - April 

Toelichting De centrale eindtoets wordt afgenomen. De uitslag hiervan wordt 

besproken met ouders en leerlingen (zie stappenplan Cito Eindtoets) 

Stap 11. Uitwisselingsmarkt BOVO 

Wanneer Groep 8 - Juni 

Toelichting Er is een overleg tussen de leerkracht van groep 8 en de leerkracht van de 

middelbare school. 

 

 

 

  



Stappenplein Cito Eindtoets 

Stap 1 Zodra de scores van de Centrale Eindtoets bekend zijn, worden deze 

vergeleken met het basisschooladvies. In het geval de scores op de 

Centrale eindtoets hoger zijn dan het basisschooladvies moet het advies 

van de school worden heroverwogen. Dit is school verplicht.  

Stap 2 De resultaten van de Centrale Eindtoets worden met de kinderen 

individueel doorgesproken. De uitslagen gaan in een envelop mee naar 

huis. 

Stap 3 Bij heroverweging wordt alle beschikbare informatie nogmaals beoordeeld 

door de leerkracht van groep 8, de IB’er en de directeur. De school komt 

op basis van die beoordeling tot een beargumenteerd besluit over wel of 

niet bijstellen van het advies.  

Stap 4 Er wordt contact opgenomen met de ouders met de mededeling: hogere 

Cito score—advies blijft gelijk óf het advies wordt naar boven bijgesteld. In 

hetzelfde gesprek wordt aan ouders gevraagd of ze over deze beslissing 

willen praten. Dit is verplicht. Dit gesprek moet op zo kort mogelijke 

termijn plaats vinden. 

Stap 5 Na het gesprek met de ouders wordt de eventuele wijziging bijgewerkt in 

het BOVO-OKR. De papieren beslissing (wel/geen wijziging) wordt 

meegegeven met de leerlingen.  

Stap 6 De VO school wordt door de leerkracht van groep 8 telefonisch en/of per 

e-mail op de hoogte gebracht van de aanpassing van het advies. 

Stap 7 Op de BOVO uitwisselingsmarkt (juni) wordt de wijziging verder toegelicht. 

      

 

 


