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Procesgang Overstap PO-VO op CBS Melodie 
 

1. Totstandkoming van het basisschooladvies 
 

Gedurende de basisschooltijd volgen wij leerlingen door middel van observaties, methode toetsen en 
Cito toetsen. De leerkracht ziet hoe de leerling zich ontwikkelt, de wijze van meedoen in de les, de 
omgang met de lesstof, de ontwikkeling van mate van zelfstandigheid, de werkhouding, motivatie, de 
omgang met het huiswerk en de sociaal emotionele ontwikkeling. Ook wordt er gekeken of er sprake 
is van specifieke onderwijsbehoeften in het kader van passend onderwijs en in hoeverre die een rol 
spelen bij het vormen van het advies. 

 

Door het toetsen ziet de leerkracht of de leerling de leerstof begrijpt, of dat er meer uitleg nodig is of 
dat de leerling wellicht meer aan kan. Dit geldt ook voor de Cito toetsen. Maar met de Cito toetsen 
kan ook gekeken worden hoe de leerling scoort t.o.v. het landelijk gemiddelde. Daarom worden de 
scores van de Cito toetsen bijgehouden in het leerlingvolgsysteem (lvs). Bij het rapportgesprek na de 
Cito toetsen krijgen ouders een ‘toetsoverzicht voor ouders’ mee. 

 

Aan het eind van groep 6 en 7 zijn er ontwikkelingsgesprekken tussen leerkracht, ouders en leerling. 
De leerkracht bespreekt de voortgang tot dan toe. In dat gesprek komt naar voren hoe de leerkracht 
de leerling in de klas ervaart en de leerkracht bespreekt het ontwikkelingsprofiel. Hierop zijn de 
resultaten van de Cito’s tot dan toe in een grafiek weergegeven met een mogelijk uitstroom niveau. 
In groep 7 geeft de leerkracht een voorlopig advies mee. 

 

In groep 8 nemen wij bij een aantal kinderen de NIO af. De Nederlandse Intelligentietest voor 
Onderwijsniveau (NIO) meet algemene intelligentie en geeft een indicatie van het aanlegniveau van 
kinderen. Bij sommige kinderen willen wij dat deze test afgenomen wordt, omdat wij extra 
informatie nodig hebben om te bepalen welk onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs het beste 
bij de leerling aansluit. Voor sommige kinderen is de test verplicht omdat het advies met 
leerwegondersteuning (LWOO) gegeven wordt. Of omdat er Praktijkonderwijs geadviseerd wordt. 
 
De intern begeleider vraagt de NIO in samenspraak met de leerkracht en de directie aan. Aan de 
ouders wordt schriftelijk toestemming gevraagd om de NIO af te nemen en de uitkomst met school 
te delen. 

 

Het kan zijn dat hierboven genoemde gegevens niet voldoende zijn om een juist beeld te krijgen of 
omdat het onderwijsniveau waar de leerling wellicht het beste op zijn plek is nog wat gegevens nodig 
heeft. In dat geval kan het zijn dat ook het Drempelonderzoek wordt afgenomen. 

 

2. Interne organisatie rondom het basisschooladvies 
 

In dit hele traject heeft de leerkracht de voortrekkersrol en biedt de intern begeleider (ib-er) 
ondersteuning. Als alle gegevens verzameld zijn gaan de leerkracht, de ib-er en de directeur het 
voorlopig advies of basisschooladvies (bsa) vormen. Dit doen zij op basis van de gegevens die 
beschreven zijn bij ‘totstandkoming van het basisschooladvies’. 

 
 

Tijdspad oriëntatie op VO, vorming basisschooladvies en aanmelding VO: 
 

- Eind groep 6; ontwikkelingsgesprekken en een beginnend voorlopig advies met ouder(s) en leerling 

- Eind groep 7; ontwikkelingsgesprekken en voorlopig advies met ouder(s) en leerling 

- Begin groep 8 krijgen ouders een informatiefolder over de vorming van het basisschooladvies, 
oriëntatie op VO en de procedure aanmelding voor het VO. Bij het startgesprek kunnen ouders 
vragen stellen of om verduidelijking vragen. De kinderen krijgen de uitleg in de klas onder schooltijd. 
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- Bij dit startgesprek wordt ouders ook een keuze formulier gegeven waarop zij kunnen aangeven of zij 
wel of niet digitaal geïnformeerd willen worden over de registratie van de aanmelding bij de VO-school en 
over het besluit van toelating. 

- Begin december wordt een oriëntatieformulier meegegeven met hierop het voorlopig advies zoals 
dat eind groep 7 is gegeven. Daarbij geeft de school alle beschikbare materialen over de VO-scholen 
die wij ontvangen mee.  

- Meteen na de kerstvakantie worden de Cito toetsen afgenomen in groep 8. 

- In januari en februari zijn de open dagen en inloopmiddagen van de VO-scholen. Groep 8 gaat ook 
naar een open dag als dit uitkomt met de data.  

- Eind januari/begin februari zijn de adviesgesprekken met de ouders en de leerling. De ouders en 
leerling krijgen het definitieve bsa. 

- School maakt het onderwijskundig rapport (OKR) definitief (ouders geven aan wel of niet in te 
stemmen met OKR en/of bsa)  en geeft op de aangegeven datum het adviesformulier inclusief de 
voorkeurslijst aan de leerling mee. Op deze lijst kunnen ouders en leerling hun keuze voor een VO-
school aangeven in de vorm van 1e, 2e keus etc. 

 

- Hierna start de 1e aanmeldperiode van 4 weken. Ouders en leerling leveren de voorkeurslijst op de 
school van hun 1e keus in.  

 

Bij het voorbereiden en vormen van het (voorlopig) advies zijn de leerkracht, de intern begeleider 
en de directie betrokken. De leerkracht levert de informatie aan, de intern begeleider en de 
directie stellen verhelderende en onderzoekende vragen. Allen zijn betrokken bij het vormen van 
het (voorlopig) advies. 
Het ontwikkelgesprek in groep 6 en 7 wordt door de leerkracht met ouders en leerling gevoerd. 
Het definitief adviesgesprek in groep 8 wordt gevoerd door de leerkracht met ouders en leerling. 
 

 
3. Ondersteuning bij de oriëntatie en aanmelding op het vo 

 

Begin december wordt het voorlopig advies zoals dat eind groep 7 is gegeven op een 
oriëntatieformulier meegegeven samen met een scholenlijst die passen bij dat voorlopig 
advies. Alle beschikbare folders, waaronder ook folders van scholen die niet onder 
Haaglanden vallen, zoals de scholen in Delft en het Westland worden aan de leerlingen 
gegeven. Ouders kunnen zich oriënteren op een passende VO-school n.a.v. het gegeven 
voorlopig advies. In enkele situaties worden één of meer suggesties aan ouders gegeven i.v.m. 
speciale onderwijsbehoeften van een leerling. Als dit wenselijk of nodig is kan de leerkracht of 
de ib-er de ouders ondersteunen bij het zoeken en aanmelden van een VO-school. 
 

 
4. Communicatie met het Voortgezet onderwijs (VO) 

 

Om een zo goed mogelijk beeld te geven van wat de leerling kan, waar nog hulp nodig is en op welke 
wijze de leerling het beste leert, maakt de school een onderwijskundig rapport (OKR). Het 
basisschooladvies maakt hier onderdeel van uit en wordt zo op deze manier door het OKR 
ondersteund. 

Wij hebben de plicht de ouder(s) hierover te informeren en de ouder heeft het recht op inzage in het 
OKR en ook het recht een eigen visie toe te voegen. 

Het basisschooladvies en het OKR wordt d.m.v. een digitaal systeem, onderwijs transparant (OT), 
aan het VO overgedragen. Daarnaast organiseert de BOVO¹ jaarlijks een uitwisselingsmarkt tussen 
basisscholen en VO-scholen voor een mondelinge overdracht. Het 1e gesprek is een 
voorstelgesprek.  
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Hier kunnen de basisscholen vertellen over de aangemelde leerling en het voortgezet onderwijs kan 
verduidelijkende vragen stellen n.a.v. het OKR. Dit gesprek vindt plaats in de maand juni. 

 

In het najaar van het nieuwe schooljaar is er een feedbackgesprek. De VO-school kan vragen stellen 
over zaken die nog naar voren zijn gekomen en de basisschool kan de informatie van de VO-school 
gebruiken om het adviseringsbeleid te evalueren. Dit gesprek vindt plaats in de maand november. 

Ouders moeten voor deze gesprekken toestemming geven. 
 

 

5. Eindtoets 
 

De landelijke eindtoets is verplicht voor alle basisscholen. Er zijn een aantal toetsen beschikbaar. 

Op CBS Melodie is gekozen voor de IEP-toets. De ib-er is contactpersoon en meldt de leerlingen 
aan. De toets wordt half april afgenomen door de eigen leerkracht. De resultaten worden 
opgestuurd en de scores worden weer opgestuurd naar school en meteen in onderwijs transparant 
(OT) geplaatst. 

De school, bestaande uit de leerkracht, de ib-er en de directie, bekijkt de scores en het gegeven 
toets advies. Als dit advies hoger is dan het gegeven basisschooladvies, dan heeft de school de 
plicht om het eerder gegeven basisschooladvies te heroverwegen. De school kan besluiten het 
eerder gegeven advies te herzien en dus aan te passen, maar is hiertoe niet verplicht. 

Als het toets advies lager is dan het eerder gegeven basisschool advies, dan blijft het 
basisschooladvies gewoon staan. 

Als het advies herzien wordt dan volgt er een gesprek met ouders door de leerkracht en eventueel de 
ib-er erbij. Wanneer deze ook akkoord zijn neemt de school contact op met de VO-school waar het 
kind is aangemeld, voor overleg. Er moet dan gekeken worden of er plaats is op een ander niveau dan 
waar het kind in eerste instantie is aangemeld. 

 

 
September 2021 
 

¹ BOVO faciliteert en ondersteunt de overstap van de basisschool (po) naar het voortgezet onderwijs (vo) voor 
alle basisschoolverlaters in Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. 
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