PROTOCOL
Van PO naar VO (2020)
Inleiding
Voor u ligt het ‘protocol voortgezet onderwijs’ van basisschool Schinveld. In dit protocol
staat alle belangrijke informatie beschreven, die voor de overgang van het basisonderwijs
naar het voortgezet onderwijs van belang is. Het is ontwikkeld om ouders/verzorgers meer
helderheid en inzicht te geven in de overwegingen die horen bij het basisschooladvies. De
ervaring leert dat het schooladvies en de verwachtingen van de ouders ten aanzien van hun
kind niet altijd in evenwicht zijn. Door het protocol willen wij ouders tijdig betrekken bij het
adviesproces en hierdoor openheid en helderheid creëren. Elke leerling op het juiste niveau
laten instromen op het voortgezet onderwijs is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Informatie over de scholen voor voortgezet onderwijs
Elke school voor voortgezet onderwijs heeft een website. Op deze website kunt u veel
informatie vinden. De scholen organiseren daarnaast in de maanden januari, februari en
maart diverse informatieavonden, opendagen en meeloopdagen. De informatie die de
basisschool hierover ontvangt wordt via ISY met de ouders van de leerlingen uit groep 8
gedeeld. Daarnaast wordt VO gids (‘Keuzegids voor leerlingen in groep 8 en hun ouders’ waarin
diverse scholen uit de directe omgeving, onder andere de regio Parkstad en de Westelijke
Mijnstreek, zich presenteren) aangereikt.
www.devogids.nl
Het advies
Wijzigingen in de advisering
Vanaf schooljaar 2014-2015 is de regelgeving betreffende de overgang van de basisschool
(po) naar het voortgezet onderwijs (vo) veranderd. De overgang naar het voortgezet onderwijs is een
belangrijk moment in de schoolloopbaan van kinderen. De belangrijkste veranderingen zijn volgens
Jonker (2015):
- Het schooladvies is bindend voor de toelating tot het voortgezet onderwijs.
Dit houdt in, dat de school voor voortgezet onderwijs het advies van de basisschool
moet accepteren en geen extra test mag afnemen. De school voor voortgezet
onderwijs mag een leerling wel hoger plaatsen dan het schooladvies. Lager plaatsten
is alleen toegestaan, als dit op verzoek van ouders is.
- Het schooladvies moet voor 01 maart vastgesteld zijn.
De basisschool moet voor 01 maart het advies schriftelijk kenbaar hebben gemaakt
aan ouders en de leerling. Voor 15 maart moeten de adviezen in Bron
(Basisregistratie Onderwijs) geregistreerd staan.
- De Eindtoets geldt voor alle leerlingen als tweede gegeven.

Wanneer het resultaat op de Eindtoets hoger uitvalt dan verwacht, moet de
basisschool het advies heroverwegen. De basisschool kan besluiten het advies naar
boven bij te stellen, maar is dit niet verplicht. Dit bijgestelde advies is dan leidend
voor de toelating tot het voortgezet onderwijs. Wanneer het resultaat lager is dan
verwacht, heroverweegt de basisschool het schooladvies niet. Het schooladvies mag
dan niet worden aangepast.
Voor meer informatie over de overgang van de basisschool (po) naar het voortgezet
onderwijs (vo) wordt er naar de volgende website verwezen:
http://www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl/
Advisering Basisschool Schinveld
Op Basisschool Schinveld worden diverse gegevens gebruikt bij de onderbouwing van
het advies. Deze gegevens worden ook aangeraden door de stuurgroep “overgang
basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Parkstad”.
Het gaat daarbij om:
- De CITO resultaten van begrijpend lezen, rekenen, DMT, spelling, spelling
werkwoorden.
- Gegevens van een intelligentieonderzoek bij leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften.
- Het sociaal emotioneel functioneren
- Eventuele diagnoses
- De werkhouding, taakgerichtheid en zelfstandigheid
- De motivatie en het doorzettingsvermogen
- De studie- en huiswerkhouding
Leerwegen
Er zijn diverse leerwegen die worden aangeboden in de omgeving.
- Praktijk onderwijs (PRO)
- VMBO-Basis
- VMBO-Kader
- VMBO-Gemengd
- VMBO-Theoretisch
- Havo
- VWO (Atheneum, Gymnasium)
Rol van ouders
Het behoort tot de verantwoordelijkheid en de professionaliteit van de basisschool om een advies te
formuleren dat recht doet aan de kwaliteiten van de leerling en de bereikte resultaten. In de
feitelijke vaststelling van het advies spelen de ouders geen rol. Ouders kunnen
hier echter wel altijd met de school over in gesprek gaan. Zij kunnen daarbij hun
verwachtingen uitspreken en hier onderbouwde argumenten voor geven. Daarnaast spelen
zij een belangrijke rol in het goed afstemmen van de verwachtingen bij henzelf en hun kind.
Ook spelen zij een rol in het stimuleren en motiveren van hun kind tot optimale prestaties. Dit
is een belangrijk onderdeel, dat de school van ouders verwacht.
De procedure
Vastlegging.
Gegevens die betrekking hebben op de advisering van de leerling worden door de
groepsleerkracht vastgelegd in het leerlingvolgsysteem van de school. Voor Basisschool Schinveld
gaat het daarbij om het Cito leerlingvolgsysteem, Zien en Parnassys. Documenten waar
ouders/verzorgers handtekeningen op hebben gezet worden tevens bewaard in het hand
dossier/Parnassys van de leerling. Leerkrachten kunnen hierdoor eenvoudig informatie opzoeken.

Stappenplan
Op basis van een zorgvuldige procedure wordt het schooladvies vastgesteld. Deze
procedure begint in groep 6. Zo kunnen wij vroegtijdig, transparant en onderbouwd tot het
voorlopig advies komen. Het adviseren wordt gedaan in het belang van het kind. De procedure is een
richtingwijzer.
Voor kinderen met een ontwikkelingsperspectief is het uitstroomprofiel regelmatig onderwerp van
gesprek.
Groep 6
Periode

Inhoud

Verantwoordelijk

Juni

Voorlopig advies

Leerkracht 6 en 7 , IB’er

Inhoud
Oudergesprek met leerlingen
Voorlopige adviezen opstellen
Oudergesprek met leerlingen
Monitoren voorlopig adviezen
Oudergesprek met leerling
Alleen bij afwijking van
voorlopig advies

Verantwoordelijk
Leerkracht 7 en IB’er

Inhoud
Ouderavond over VO voor
ouders en leerlingen
Controleren van
persoonsgegevens van
leerlingen uit Parnassys voor
het onderwijskundig rapport
Inventariseren of leerlingen in
aanmerking komen voor LWOO
ouder/leerling gesprek
voorlopig advies gr 7
Onderwijskundige rapporten
opstellen
Definitieve adviezen opstellen
Bespreken definitieve adviezen

Verantwoordelijke
Leerkracht groep 8

Groep 7
Periode
November
Februari
Juni/juli

Leerkracht en 7 en 8, IB’er en
directeur
Leerkracht groep 7 en IB’er

Groep 8
Periode
September
Oktober

November

Januari
Februari
Februari
Februari

Ouder/leerling gesprek
definitief advies en
gezamenlijke aanmelding.
Schriftelijk bevestigen voor
akkoord.

Leerkracht groep 8

Leerkracht groep 8 en IB’er

Leerkracht groep 8
Leerkracht groep 8
Leerkracht groep 8
Leerkrachten 7,8 IB’er en
directeur
Leerkracht groep 8

Februari
Februari

Afronden aanmelding
Ouders niet akkoord

April/mei

Eventuele heroverweging van
het schooladvies n.a.v.de
eindtoets Route 8 in gesprek
met ouders en leerling
Warme overdracht met VO
Evaluatie procedure

Mei/juni
Juni

Leerkracht groep 8
Bespreken met leerkracht,
IB’er en directeur
Leerkracht groep 8, eventueel
met IB’er, directeur

Leerkracht van groep 8
Leerkracht groep 7, 8, IB’er en
directeur

Bij de definitieve advisering zijn de directeur, de interne begeleider en de leerkrachten van de
groepen 7 en 8 wisselend). betrokken. Tijdens de bijeenkomsten over de advisering worden de
leerlingen besproken en worden de verschillende meningen en ervaringen uitgewisseld. De
betrokken personen bepalen uiteindelijk gezamenlijk de schooladviezen. De communicatie met
ouders verloopt altijd via de groepsleerkracht. Heeft u dus vragen over het voorlopige of definitieve
advies, dan kunt u contact opnemen met de groepsleerkracht van uw kind.
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de desbetreffende personen en hun
verantwoordelijkheden:
Directeur:

IB’er (intern begeleider)

Leerkracht(en) groep 8

Leerkracht(en) groep 7

De directeur is eindverantwoordelijk en houdt
toezicht op het proces. Bij het bewaken van die
werkwijze hoort ook het planmatig evalueren
van de gevolgde werkwijze; het op peil houden
van de expertise in de school over de
inrichting van het vervolgonderwijs en het
beoordelen van de afgegeven adviezen over
langere termijn.
De interne begeleider vervult een
coördinerende rol. Hij heeft als taak, naast de
gebruikelijke werkzaamheden, om de
procedure te bewaken op tijdigheid,
zorgvuldigheid en
consistentie. Hij ondersteunt daarbij de
leerkrachten en controleert de zorgaspecten
van leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften.
De leerkracht van groep 8 vervult een
coördinerende rol betreffende de advisering. Zij
bereidt de definitieve adviezen voor, verwerkt
de beschikbare informatie in onderwijskundige
rapporten, communiceert mondeling over deze
adviezen met ouders/leerlingen en draagt de
informatie via een warme overdracht over aan
het voortgezet onderwijs.
Zij zijn daarmee uitvoerder en bewaker.
De leerkracht van groep 7 is verantwoordelijk
voor respectievelijk voorbereidende
activiteiten. Hierbij kan

gedacht worden aan het toevoegen van
verslagen in het leerlingvolgsysteem
Cito/Parnassys en het vastleggen van
bijzonderheden. Daarnaast bereiden zij de
voorlopige adviezen voor, verwerken zij deze in
het leerlingvolgsysteem en brengen zij
ouders/leerlingen hiervan op de hoogte.

De Eindtoets
Met ingang van 01 augustus 2014 is de Wet op Primair Onderwijs (WPO) aangepast op
eindtoetsing en leerling- en onderwijsvolgsystemen. Deze wet legt volgens Jonk (2015) vast,
dat leerlingen in het laatste schooljaar van het primair onderwijs een eindtoets moeten
afleggen. Uitzonderingen worden gemaakt voor afname van de toets. Inspectie toetst achteraf op
rechtmatigheid.
Scholen maken een keuze uit verschillende beschikbare toetsen. Basisschool Schinveld heeft gekozen
voor Route 8 gekozen. Dit is een digitale adaptieve eindtoets. Ongeveer 2 weken na de afname
ontvangt de school voor iedere leerling een leerlingrapport op papier. In deze rapportage worden de
resultaten per onderdeel weergeven. Daarnaast staat ook de totaalscore van de leerling en een
toelichting daarop ten behoeve van het advies voor het best passende type voortgezet onderwijs.
Mocht de advisering van de Route 8 hoger zijn dan het schooladvies worden ouders/leerling
uitgenodigd voor een gesprek voor een eventuele heroverweging.
Wij evalueren de adviezen jaarlijks met het VO en volgen deze voor de lange termijn via Vensters PO
ten behoeve van de kwaliteit van onze advisering.

