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Protocol overgang naar voortgezet onderwijs
Aan het eind van groep 8 gaan de leerlingen naar het Voortgezet Onderwijs (VO). De meeste
leerlingen gaan naar scholen buiten de gemeente Albrandswaard. Daaraan vooraf gaat een
uitgebreide procedure. Deze bestaat uit voorlichting en toetsing.
Wettelijk moeten basisscholen vóór 1 maart een schriftelijk schooladvies geven.
Het advies van de school is leidend voor aanname op het voortgezet onderwijs en is, omdat het een
(school)advies betreft, niet onderhandelbaar.
In dit protocol geven wij aan hoe de overgang naar het voortgezet onderwijs verloopt, hoe het
schooladvies tot stand komt en wat de taken en verantwoordelijkheden van de school en ouders zijn.

Het voorlopig advies
In juni worden in groep 7 n.a.v. de resultaten van het LOVS Cito, het inzicht van de leerkrachten en
de advieskaart van het SWV RIBA voorlopige adviezen voor het Voortgezet Onderwijs gegeven. Het
LOVS en de advieskaart geven een uitstroomprofiel gebaseerd op de resultaten uit de groepen 6 en
7. Dit voorlopig advies wordt met de ouders en de kinderen besproken.
Met nadruk wijzen we er op dat dit voorlopige advies een onderdeel is van de gehele
adviesprocedure die in groep 8 afgesloten wordt.
De gehele adviesprocedure ligt vast in de plaatsingswijzer van het SWV RIBA.

Toetsen
Drempeltoets
In september wordt aan de hand van resultaten uit het LOVS bepaald, of een leerling in aanmerking
komt voor Leerwegondersteuning (L.W.O.O.) in het Voortgezet Onderwijs. Leerlingen kunnen dan in
kleinere klassen geplaatst worden met extra begeleiding. Voor een mogelijke aanvraag van de
L.W.O.O.- beschikking nemen we in september het Drempelonderzoek af. Dit onderzoek wordt
afgenomen bij leerlingen met een VMBO beroepsgericht advies.
De Drempeltoets is mede van belang voor een juiste plaatsing in het VMBO beroeps - gerichte
onderwijs.
NIO en NPVJ
In september wordt de NIO (Nieuw Intelligentie Onderzoek) afgenomen. Ook wordt dan de NPVJ
afgenomen. Dit is een vragenlijst op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling. De resultaten
van beide onderzoeken worden uitgewerkt in een advies voor het Voortgezet Onderwijs.

Het adviesgesprek naar VO
In februari worden in combinatie met het eerste rapport en de afname van de Midden toetsen groep
8 uit het LOVS adviesgesprekken gehouden met de ouders en de leerlingen.
In een persoonlijk gesprek met de ouders en de leerlingen van groep 8 wordt dan een advies
gegeven. Bij dit advies worden de mening van de leerkracht, het voorlopig advies groep 7, de uitslag
van NIO en NPVJ, de advieskaart en de laatste LOVS toets uitslagen en de wensen van ouders en
leerlingen meegenomen.
Het advies van de leerkracht is leidend voor de plaatsing in het VO.
De meeste leerlingen gaan naar Scholengemeenschappen. Dit zijn scholen met diverse afdelingen:
VMBO, HAVO en VWO.
Wat we als school vooral heel belangrijk vinden, is dat we komen tot een advies dat bij het kind past.
Dit hoeft dan niet altijd gekoppeld te zijn aan de hoogte van het behaalde resultaat bij de toetsen.

De ouders en leerlingen krijgen materiaal en voorlichting aangeboden om gericht open dagen en
voorlichtingsavonden van scholen voor Voortgezet Onderwijs te bezoeken. In april wordt de Centrale
Eindtoets afgenomen. Dat is na de aanmeldingsprocedure voor het Voortgezet Onderwijs.
Daardoor wordt het advies van de Basisschool leidend in de verwijzing naar het VO.
De Basisschool is verplicht het advies te heroverwegen als de uitkomst van de Eindtoets, die in april
wordt afgenomen, hoger is dan verwacht. Dit in overleg met de ouders.

Bezoek aan het VO
In de maanden oktober, november, december en januari worden met de hele groep scholen voor
Voortgezet Onderwijs bezocht. De leerlingen krijgen een goed beeld van een school in 'bedrijf'.

De Centrale eindtoets
Het advies van de leerkracht van groep 8 is bindend voor de overgang naar het VO. Naast het advies
van de leerkracht is de school verplicht om een eindtoets af te nemen. De overheid stelt hiervoor aan
de scholen o.a. de Centrale eindtoets beschikbaar. De Centrale Eindtoets is één van de eindtoetsen
die in aanvulling op het schooladvies informatie geeft over welk type voortgezet onderwijs bij de
leerling past.
Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is verantwoordelijk voor de centrale eindtoets die in
samenwerking met CITO wordt gemaakt. Deze toets bouwt voort op de eindtoets basisonderwijs van
CITO.
De centrale eindtoets wordt in mei afgenomen.
We nemen de centrale eindtoets op papier af. De Centrale Eindtoets is adaptief: kort gezegd komt
het er op neer, dat de inhoud van de toets wordt aangepast aan het niveau van de leerling.
De centrale toets bestaat uit de onderdelen Taal, Rekenen en Wereldoriëntatie. Taal en Rekenen zijn
verplichte onderdelen. Wereldoriëntatie is facultatief.
Met de uitslag van de eindtoets kan het adviestraject afgesloten worden. Het advies kan aangepast
worden als de uitslag significant hoger uitvalt dan verwacht.
De inspectie van onderwijs gebruikt de eindtoets om de kwaliteit van het gegeven onderwijs aan het
eind van de basisschool te meten.
Meer informatie over de eindtoets is te vinden op: www.centraleeindtoetspo.nl

Terugkoppeling vanuit het VO
De scholen voor Voortgezet Onderwijs brengen ons regelmatig op de hoogte van de resultaten van
onze oud-leerlingen.
De aansluiting van Basisonderwijs naar Voortgezet Onderwijs komt dan ook aan de orde. Dit om
eventuele problemen op te lossen.
Uit de terugkoppeling met het Voortgezet Onderwijs blijkt dat de gegeven adviezen over het
algemeen betrouwbaar zijn, daar de resultaten van de leerlingen goed zijn.
Deze terugkoppeling bestaat uit gesprekken met brugklasmentoren en overzichten van behaalde
resultaten in het Voortgezet Onderwijs. Het V.O. geeft de resultaten van de leerlingen tot 3 jaar na
de overgang van B.O. naar V.O. door aan onze school. De school verwerkt de gegevens in het
schooladministratiesysteem en geeft deze door aan het Ministerie OCW via Bron / DUO.

Taken van de school






Zorgt voor voorlichting aan de ouders over de organisatie van het voortgezet onderwijs in
zijn algemeenheid.
Geeft voorlichting aan de leerlingen d.m.v. gastsprekers, de gids Naar het VO en het
bezoeken van scholen.
Informeert conform Koers VO de betreffende school voor voortgezet onderwijs.
De school is nooit verantwoordelijk voor de uiteindelijke inschrijving, wel levert school
éénmalig het inschrijvingsdocument.
De school zorgt dat ouders op tijd het onderwijskundig rapport van hun kind kunnen inzien
en dat eventueel kunnen aanvullen met eigen opmerkingen.

Verantwoordelijkheden van de ouders






Laten zich informeren over de procedure en de organisatie van het voortgezet onderwijs.
Oriënteren zich (samen met hun zoon/dochter) op een geschikte school op basis van het
advies.
Nemen de inschrijvingstermijnen in acht die in de BOVO procedures staan vermeld.
Zijn verantwoordelijk voor de inschrijving op een school op basis van het advies.
Informeren de school over de inschrijving op het VO, voordat de termijn is verstreken.

