
Op weg naar het voortgezet onderwijs 
 

Het is en blijft een spannende periode, voor de kinderen, maar ook voor de ouders. 
Welk niveau én welke school past het beste bij het kind? Het is een weg die we samen willen 
bewandelen; kind, ouders en de school! 
 
Oktober / november 
In deze maand worden er kind/startgesprekken gevoerd waarin de mening van het kind 
wordt gevraagd. Onder andere de volgende (voorbeeld)vragen kunnen aan de orde komen: 
wat weet je al van het voortgezet onderwijs? Naar welke school zou je willen gaan en 
waarom? Wat heb je nodig van ons? Wat wil je nog leren?  
In november geven we een voorlopig advies. Dit advies stelt de leerkracht op in 
samenspraak met het team, waaronder de IB-er. Het voorlopig advies geeft een richting aan, 
het is nog geen definitief advies. 
Aan de hand van dit advies kunnen er doelen worden bijgesteld of niet.  
 

November 

In november maken de kinderen uit groep 8 de toetsen van het IEP LVS. Deze toets zal het 
eerder gegeven advies onderbouwen. Indien dit afwijkt van het eerder gegeven advies, dan 
wordt er kritisch gekeken naar wat hieraan ten grondslag zou kunnen liggen. Het voorlopig 
advies is leidend voor de oriëntatie op de verschillende VO scholen.  
 
Januari / februari 
In deze periode hebben ouders en kinderen de gelegenheid om zich te gaan oriënteren op 
de verschillende vo-scholen. Dit gebeurt door middel van informatieavonden en open dagen. 
 
Februari 
In februari wordt u uitgenodigd voor het definitieve schooladvies. Dit advies wordt 
onderbouwd met het ontwikkelingsperspectief uit ons leerlingvolgsysteem, methodetoetsen 
en observaties van de leerkracht(en). Het onderwijskundig rapport wordt met u als ouder 
besproken en ondertekend. De leerkracht van groep 8 voorziet het OKR ook van een 
handtekening.  
 
Het schooladvies is het belangrijkste advies. In het advies staat welk niveau in het voortgezet 
onderwijs het beste bij het kind past. De school kijkt daarvoor onder andere naar hoe het 
kind leert, wat het heeft laten zien en wat wij van het kind weten na acht jaar basisschool en 
welke groei en ontwikkeling het kind heeft doorgemaakt.  
 
Maart 
Voor 15 maart worden de onderwijskundige rapporten (OKR’s) definitief gemaakt en vullen 
de ouders het inschrijfformulier van de school van hun keuze in. Deze formulieren worden 
ingeleverd op school die er vervolgens voor zorgt dat de formulieren op de school van 
aanmelding terecht komen. Daarnaast worden algemene gegevens en toetsgegevens door 
ons omgezet naar een digitaal overdrachtsdossier. Dit dossier wordt digitaal uitgewisseld 
met de school van aanmelding. 
 
April 



De doorstroomtoets die gemaakt wordt in april, geeft een tweede advies. Het is bedoeld om 
te kijken of de school met het schooladvies in de goede richting zat. Maar het schooladvies 
telt het zwaarst. Het kan zijn dat de toets veel beter of juist veel slechter wordt gemaakt, 
dan dat de leerkracht van tevoren had verwacht. Bijstelling van het advies naar boven toe 
behoort tot de mogelijkheden. 
Indien het advies naar boven toe wordt bijgesteld, dan wordt de volgende actie 
ondernomen: 

- De basisschool stuurt een mail het de toekomstige VO school en stelt deze school op 
de hoogte van de bijstelling 

- De ouders van de leerlingen sturen een mail naar de toekomstige VO school waarin 
ze vermelden dat ze een gesprek hebben gehad waarin de bijstelling is besproken én 
dat zij akkoord gaan met deze bijstelling 

- In het leerlingvolgsysteem wordt de bijstelling ingevoerd 
 

Juni 
In deze periode komt een vertegenwoordiger van het voortgezet onderwijs langs op onze 
school om de kinderen door te spreken. In het nieuwe schooljaar (VO) zullen wij rond 
oktober/november de scholen bezoeken en worden de kinderen nogmaals besproken. Deze 
zogenaamde ‘tafeltjesmiddagen’ zijn niet op alle vo-scholen. 
 

 


