PROCEDURE ADVISERING PO/VO
De Carolus
In deze procedure is omschreven welke activiteiten wij ondernemen in aanloop
naar het vaststellen van het basisschooladvies voor Voorgezet Onderwijs

1. De totstandkoming van het advies PO/VO

Vanaf groep 3:
Vanaf groep 3 krijgen de ouders bij het rapport in februari en juli een uitdraai van het leerlingvolgsysteem (LVS) uit Esis. Dit is een
compleet overzicht met daarbij de grafiek waarop de vorderingen zichtbaar zijn.
Vanaf groep 6:
In groep 6 en 7 wordt tijdens de rapportbespreking in februari met de ouders gekeken naar het uitstroomprofiel uit Esis. Hier wordt
nog geen advies aan verbonden; het uitstroomprofiel geeft slechts een indicatie van het niveau waarop de toetsen uit het
leerlingvolgsysteem zijn gemaakt.
In groep 7:
Om een zo betrouwbaar mogelijk beeld te verkrijgen nemen we bij alle leerlingen in groep 7 de NIO af in de maand mei. Deze
toets meet de aanleg van de kinderen
Als de kinderen van groep 8 in december voorlichting over het VO krijgen, kunnen de ouders van de kinderen uit groep 7
aanschuiven.
Aan het eind van groep 7 formuleert de leerkracht van groep 7, in overleg met de intern begeleider en directeur, de verwachte
uitstroombestemming; het z.g.n. voorlopig advies.
Deze verwachte uitstroombestemming wordt toegevoegd aan het rapport dat de kinderen in juni meekrijgen. De leerkrachten
bieden ouders de mogelijkheid om naar aanleiding hiervan een afspraak te maken voor een gesprek.

In groep 8:
Wij houden rekening met het onderstaande schema
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Methodes

Ons advies komt als volgt tot stand:
- 1) toetsen, zie schema
- 2) Schoolattitude, zie schema
- 3) gesprekken: A) Groepsleerkracht gr. 8 maakt een advies en de intern begeleider maakt een advies.
B) Groepsleerkracht gr. 8 overlegt dit met de groepsleerkracht van groep 7 en de zorgleerkracht van groep 7/8
C) Groepsleerkracht gr. 8 en de IB-er komen samen tot een voorlopig advies. Bij verschillen koppelt de
groepsleerkracht gr. 8 dit terug naar de personen waarmee al overleg gepleegd is. De persoon die
verantwoordelijk is voor het invullen van BOVO digitaal is bij het derde gesprek aanwezig.
D) Het advies wordt gedeeld met de directeur.
In oktober nemen wij de Drempeltoets in groep 8 af. Dit is volgens de richtlijnen van de BOVO, zo kunnen kinderen voor het
Pro/LWOO op tijd worden gesignaleerd. De kinderen met een Pro advies moeten zich eerder op het VO aanmelden dan kinderen
met een ander advies.
De Drempeltoets geeft een vrij nauwkeurig beeld van de slagingskans binnen het VO van de desbetreffende leerling.
(Deze prognose geldt voor alle vormen van voortgezet onderwijs.)

Binnen 14 dagen is de uitslag binnen en krijgen we zicht op welke kinderen een Pro/LWOO-advies kunnen krijgen.
De afgelopen jaren hebben we positieve ervaringen opgedaan met de IEP-eindtoets.
Deze ervaring heeft ertoe geleid, dat we ook dit schooljaar gebruik zullen maken van de IEP-eindtoets. Voorbereiding, afname en
resultaat met advisering passen goed bij onze leerlingen.
In april/mei wordt de IEP-eindtoets afgenomen. Deze uitslag kan slechts in uitzonderlijke gevallen zorgen voor een aanpassing van
het schooladvies VO, een advies kan dan alleen omhoog worden bijgesteld.
Welke handelingen zijn er:
In september is er een contractgesprek met kind en ouders, waarbij ook een indicatie van het advies besproken wordt.
In de week na Sinterklaas krijgen de ouders een informatieavond (Staat in het jaarrooster) over het VO. Hierbij zijn ook sprekers
van het VO aanwezig. Ouders van groep 7 kunnen op deze avond ook aanwezig zijn.
Na deze informatieavond krijgen de ouders met hun kind het voorlopige schooladvies te horen. (dit gesprek duurt ongeveer 20
minuten)
Op basis van de CITO-LOVS-gegevens, de NIO, de methode toetsen en de Drempeltoets wordt het advies door de leerkracht en
de intern begeleider opgesteld. Uiteraard spelen ook de sociaal-emotionele ontwikkeling, de werkhouding en eventuele
bijzonderheden (bijv. dyslexie) een rol.
Eveneens wordt aangegeven welke leerlingen voor LWOO in aanmerking komen. Bij twijfelgevallen kunnen de CITO-toetsen
van januari ook nog de doorslag geven.
-

Eind januari, begin februari krijgt u de definitieve formulieren aanmelding VO met het definitieve advies erop. Voorafgaand
aan dit gesprek ontvangen ouders schriftelijk het concept van het Onderwijskundig Rapport (OKR). Dit document dient als
overdracht naar de school voor voortgezet onderwijs. De ouders krijgen de gelegenheid om hieraan hun eigen zienswijze toe
te voegen.
Als de leerling het aanmeldingsformulier heeft afgegeven op de school van hun eerste keuze, met een lijstje met hun tweede,
derde en vierde keuze (eventueel meer) dan kunnen zij zich niet meer op een andere school inschrijven.
Wij krijgen via de BOVO een overzicht van de inschrijvingen.

Voor meer informatie kunt u kijken op https://www.bovohaaglanden.nl/over-bovo

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
Februari

wat
Tijdens het 15 min. gesprek bespreken de
ouders met de leerkracht het
uitstroomprofiel uit Esis.

Door wie
Leerkracht gr. 6

wat
Tijdens het 15 min. gesprek bespreken de
ouders met de leerkracht het
uitstroomprofiel uit Esis.

Door wie
Leerkracht gr. 7

Aanvragen NIO
Leerkracht uit groep 7 formuleert de
verwachte uitstroombestemming/
voorlopig schooladvies en geven dit
schriftelijk mee in het laatste rapport.

intern begeleider
Leerkracht gr. 7, intern begeleider,
directeur en eventueel leerkracht gr. 6

Kinderen met verwachte LWOO uitstroom
worden genoteerd

Leerkracht en intern begeleider

Groep 7
Wanneer
Februari

Juni

Groep 8
Wanneer
augustus
september

Oktober

December

wat
Invullen digitale oudercommunicatie brief
In september is er een contractgesprek
met kind en ouders, waarbij ook het
advies besproken wordt.

Door wie
ouders
Leerkracht groep 8

Alles in BOVO klaarzetten.

Contactpersoon BOVO en Leerkracht
groep 8
Leerkracht groep 8

Afname Drempeltoets.
Start invullen Onderwijs Kundig Rapport.
(OKR)

Leerkracht groep 8

Definitief vaststellen welke kinderen voor
LWOO in aanmerking komen.
Adaptief toetsen van leerlingen die voor
LWOO in aanmerking komen.
Informatie avond over het VO traject voor
de ouders gr. 8 en gr. 7 die al
belangstelling hebben. Deze vindt plaats
in de week na Sinterklaas.
Na dit gesprek krijgen de ouders met hun
kind het voorlopig schooladvies te horen.
U krijgt een overzicht van de geschikte
scholen.

Leerkracht groep 8, IB-er

Aanmelden voor de IEP eindtoets en
afspraken maken over het meedoen met
de eindtoets.
Lwoo kinderen eventueel SEM afnemen.
met een IQ van 91-120 is een SEM

Internbegeleider

Leerkracht groep 8, directeur, een
gastspreker vanuit het VO

eind jan/1e week feb

verplicht.
Onderwijskundige rapporten (OKR)
definitief maken.
Opendagen bezoeken kan tot half
februari.
Ouders ontvangen het adviesformulier
met het basisschool advies, waarmee de
leerling aangemeld moet worden op de
VO school.

Leerkracht groep 8 en contactpersoon
BOVO
Ouders met kind, Leerkracht groep 8

Leerkracht groep 8
Februari

Begin april
Vanaf half april

Afname Cito M8 toetsen.
Start eerste aanmeldperiode VO scholen.
Ouders ontvangen hiervoor een
aanmeldformulier vanuit de basisschool.
Als de leerling het aanmeldingsformulier
heeft afgegeven op de school van hun
eerste keuze, met een lijstje met hun
tweede, derde en vierde keuze
(eventueel meer) dan kunnen zij zich niet
meer op een andere school inschrijven.
Bericht van plaatsing aan ouders en PO
scholen.
In BOVO digitaal controleren of alle
leerlingen zijn aangemeld en/of zijn
geplaatst op het VO.
Kinderen die uitgeloot zijn worden met
hun ouders begeleid in het zoeken naar
een geschikte plek.

Mei

Afname eindtoets VO (De IEP).
Uitslag eindtoets De Iep, verwerken in

Ouders

VO scholen
Leerkracht groep 8

Leerkracht groep 8 en Internbegeleider

Leerkracht groep 8, directeur, intern

Juni

‘Onderwijs Transparant’, in Esis en
uitwisselen met BRON.
Voor leerlingen waarvan de eindtoets VO
hoger is dan het schooladvies wordt het
advies heroverwogen en mogelijk
aangepast.
BOVO uitwisseling PO -> VO.

begeleider, administratief medewerker.

Leerkracht groep 8.

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 inzage en het recht hun eigen zienswijze toe te voegen
aan het onderwijskundige rapport.
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 aan De Carolus hoe het met
haar oud-leerlingen van vorig schooljaar gaat.
In de tweede bijeenkomst in mei/ juni informeert De Carolus het VO over de nieuwe leerlingen die naar hun school gaan.
Procedure adviestraject Primair Onderwijs/Voortgezet Onderwijs De Carolus

4. Eindtoets
Het afnemen van een eindtoets is verplicht in Nederland. Op De Carolus wordt de IEP eindtoets in april afgenomen.
Heroverweging van het basisschooladvies gebeurt op basis van de uitslag van de IEP 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 VO/ IEP eindtoets ontvangen wordt, worden de volgende stappen ondernomen;
• Vergelijk de uitslag van de Eindtoets (toets-advies) met het basisschooladvies (BSA).
• Is het toets-advies gelijk aan of lager dan het BSA, dan wordt het toets-advies verwerkt in POVO OT (Onderwijs Transparant;
verwerkingssysteem).
• 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 schriftelijk aan ouders en verwerk de heroverweging in POVO OT.
• Het BSA wordt herzien (= naar boven toe bijgesteld). Communiceer dit schriftelijk aan ouders en neem z.s.m. contact op met de
VO-school.
• Verwerk de heroverweging in POVO OT.
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.
NB: Leidend in deze is de procedure van BOVO Haaglanden

