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Leren en Leven 
 

PO / VO PROCEDURE 

 Bij het tot stand komen van het basisschooladvies worden de volgende elementen 

meegenomen 

o CITO LVS scores vanaf groep 6 

o Scores van het Drempelonderzoek in september van groep 8 

o Extra onderzoeken ten aanzien van LWOO (voor enkele leerlingen) 

o Advies vanuit de Advies – en Plaatsingswijzer 

o Leerlingbeeld op basis van leerlingdossier (werkhouding, concentratie, thuissituatie) 

vanaf groep 7 

 Onze school hanteert de volgende tijdlijn voor de overstap naar VO 

o September afname Drempelonderzoek bij alle leerlingen 

o November NIO voor mogelijke LWOO kandidaten 

o November  CITO B8 LVS toetsen 

o Januari  CITO M8 LVS toetsen 

o Januari  voorlichtingsbijeenkomst voor ouders (eerste dinsdag na de 

kerstvakantie) 

o Januari  adviesgesprekken met ouders en leerling (eerste vrijdag na de 

kerstvakantie); ouders ontvangen een aantal suggesties voor VO scholen 

o April  afname Centrale Eind Toets 

 Onze school hanteert het volgende administratieve proces rondom de overstap naar VO 

o Leerlingdossiers worden ingebracht in Onderwijs Transparant en daar regelmatig 

geactualiseerd. In Onderwijs Transparant staat het volledig Onderwijskundig rapport 

van de leerlingen van groep 8 

o Ouders hebben recht van inzage in het dossier van hun kind en kunnen hun eigen 

visie daaraan toevoegen 

o Uitwisseling met VO geschiedt via Onderwijs Transparant. 

 Onze school hanteert de volgende uitgangspunten ten aanzien van de centrale Eindtoets. 

o Het basisschooladvies is leidend 

o Het resultaat van de Centrale Eind Toets wordt gezien als extra informatie. 

o Indien het advies op basis van CET lager is dan schooladvies vindt geen 

heroverweging plaats. 

o Indien advies op basis van Centrale Eind Toets hoger ligt dan schooladvies vindt in en 

na overleg met ouders heroverweging plaats, in de regel leidend tot een hoger 

schooladvies. 

o Ouders en onze school nemen dan contact op met VO school van keuze. 


