
 

Organisatie overstap po-vo 2021-2022 

Leidend in deze is de BOVO-procedure  

 

In groep 8 krijgen de kinderen een schooladvies voor de overgang naar de middelbare school. Dat is een 

belangrijk moment in de schoolloopbaan van uw kind. Hieronder kunt u lezen hoe het schooladvies op 

basisschool Jeroen tot stand komt. 

 

1. De totstandkoming van het basisschooladvies; 

1.1 Voorlopig advies groep 7  

De Entreetoets wordt door de leerkrachten van groep 7 besproken met ouders, de leerkracht van groep 

8 zit ook bij dit gesprek. Vanuit de Entreetoets wordt er een vooruitblik op het advies van groep 8 

gegeven. De vooruitblik is een voorspelling van het best passende brugklastype voor de leerling. Deze 

voorspelling is gebaseerd op de totaalscore van de basistoets van de Entreetoets. De vooruitblik samen 

met de cito toetsen uit ons leerlingvolgsysteem vormen samen de basis voor ons voorlopig 

basisschooladvies.  

 

1.2 Definitief advies groep 8 

Door COVID-19 en de lockdown is in het schooljaar 2021-2022 de Entreetoets in groep 7 niet 

afgenomen.   

Het definitieve advies in groep 8 komt tot stand in overleg met de leerkrachten van groep 8, de intern 

begeleider en een directielid. Het definitieve advies is gebaseerd op verschillende informatie. Wij kijken 

hierbij naar het kind zelf (werkhouding, concentratie, zelfstandigheid, sociaal-emotionele ontwikkeling) 

en we gebruiken de gegevens van het cito leerlingvolgsysteem, het Drempelonderzoek en het 

afgenomen intelligentieonderzoek (NIO/ ADIT/ WNV/ SON-r/WISCIII) en mogelijk sociaal-emotioneel 

onderzoek.  

 

2. Interne organisatie rondom het basisschool advies  

Het onderstaande tijdpad maakt duidelijk welke activiteiten er gelinkt zijn aan de totstandkoming van 

het basisschool advies; 

Groep 7 

Wanneer? Wat? Wie doet wat? 

Januari  Cito-toetsen afnemen en invoeren in ESIS, meetmoment 
M7. 

Leerkracht groep 7  



April / mei  Entreetoets  Leerkracht groep 7 
Half juni  Cito eind 7 afnemen en invoeren in ESIS, meetmoment 

E7 
Leerkracht groep 7 

Half juni  Bespreken uitslag Entreetoets en cito E7 en maken van 
een voorlopig advies.  

Leerkracht groep 7/ 
leerkracht groep 8/ IB 
en directie 

Eind juni  Bespreken uitslag cito Entreetoets met ouders. Leerkracht groep 7/ 
leerkracht groep 8  

Begin juli  Overdracht groep 8:  
Checklist overdracht wordt ingevuld door de 
leerkrachten van groep 7.  
Er vindt een overdrachtsbespreking plaats tussen de 
leerkracht van groep 7 en de leerkracht van groep 8.  

Leerkracht groep 7/ 
leerkracht groep 8/ IB 

       

      Groep 8 

Wanneer? Wat? Wie doet wat?  

September   Start BOVO procedure, zie www.bovohaaglanden.nl  
voor het meest actuele tijdpad.  

IB/ leerkracht  

September  Kennismakingsgesprekken met ouders.  
 

Leerkracht + ouders 

September  Leerachterstanden van de leerlingen worden bekeken, 
naar aanleiding cito E7. Hieruit worden leerlingen 
geselecteerd die mogelijk in aanmerking komen voor 
een aanvraag LWOO of Pro. 

IB/ leerkracht  

6 oktober  Deadline voor aanmelden leerlingen intelligentietest die 
in aanmerking komen voor LWOO en Pro leerlingen.   

IB 

12 oktober  Informatieavond groep 8; Het traject van advisering en 
vinden van een VO-school wordt besproken.  

Leerkrachten groep 8 
 

12 oktober  Ouders van alle leerlingen uit groep 8 krijgen tijdens de 
informatieavond een toestemmingsformulier mee voor 
het afnemen van de intelligentietest (NIO/ADIT).  
Ouders van kinderen die in de prismagroep zitten of net 
uit de prismagroep zijn gestroomd, krijgen een 
toestemmingsformulier mee voor het afnemen van een 
intelligentietest (SON-r/ WNV).  

Leerkracht + ouders  

11-12-13 
oktober  

Drempelonderzoek  Leerkrachten groep 8  

HERFSTVAKANTIE 
Datum volgt Afname intelligentietesten (NIO/ ADIT) voor de hele 

groep.  
HCO 

Begin 
november  

Voortgangsgesprekken met ouders.   Leerkrachten groep 8 

8 december Deadline aanmelden lwoo-leerlingen voor 
vergoedingsregeling SEM. Voor lwoo leerlingen met een 
IQ van 91-120 is een SEM verplicht. 

IB 

http://www.bovohaaglanden.nl/


22 november 
t/m  
30 november  

Afnemen B8 cito en invoeren in ESIS. 
Lwoo en Pro leerlingen worden adaptief getoetst (op 
hun eigen niveau).   

Leerkracht en IB 

December  Opstellen eindadvies, m.b.v. het advies-formulier.   Leerkrachten groepen 
8, IB en directie. 

21 december Adviesgesprekken met ouders en leerling. 
Alle leerlingen van groep 8 zijn deze dag vrij.  

Leerkracht groep 8 + 
ouders en leerling. 

KERSTVAKANTIE 
Januari  Bestellen Centrale Eindtoets  IB 

Januari  Doornemen onderwijskundige rapporten van alle 
leerlingen.   

Directie 

Januari  Leerlingen krijgen hun onderwijskundig rapport mee 
naar huis, ouders lezen het rapport en kunnen hun 
zienswijze geven.  

Ouders  

10 januari t/m  
11 februari  

Uitnodigen ouders om een account in POVO OT te 
maken voor de digitale berichtgeving of digitaal 
aanmelden.  

 

11 februari Uitreiken adviesformulieren alle leerlingen.  
 

Leerkrachten groep 8 

12 februari t/m  
25 februari 

Start eerste aanmeldperiode leerlingen Pro, vmbo 
(lwoo), havo en vwo. 

Ouders en leerling  

7 februari  Rapport 1 gaat mee met uw kind.  Leerkrachten groep 8 
VOORJAARSVAKANTIE 

7 april  Bericht naar ouders toelating tussen 15.00uur-17.00uur  VO 

11 april t/m 14 
april  

Tweede aanmeldingsperiode Ouders en leerling  

21 april  Bericht van plaatsing aan ouders en po-scholen van 
leerlingen uit de 2e aanmeldingsperiode tussen 
15.00uur-17.00uur.  

VO 

20-21 april Centrale Eindtoets Leerkrachten groep 8 

MEIVAKANTIE 

Half mei  Uitslag Eindtoets, verwerken in Onderwijs Transparant.  Leerkracht groep 8 / 
IB 

9 mei  Aanmelden restronde Ouders  

Uiterlijk 24 mei   Heroverwegen en mogelijk herzien eindadvies n.a.v. 
uitslag Eindtoets. We volgen de procedure zoals BOVO 
het aangeeft, zie ook punt 4; Eindtoets 

Leerkracht groep 8/ 
IB/ directie  

Uiterlijk 24 mei   Verwerken uitslag eindtoets in POVO OT Leerkrachten groep 8 

25 mei t/m 8 
juni  

Contact met ouders van leerlingen met een herzien 
advies.  

VO 

Eind juni  Sluiten leerling dossiers  Administratie  

4 juli  Rapport 2 gaat mee met uw kind Leerkracht groep 8 

 

  



3. Communicatie met het VO 

Het Eindadvies van de basisschool maakt deel uit van het onderwijskundig rapport. Met behulp van het 

onderwijskundige rapport wordt het eindadvies onderbouwd voor de VO-school. 

De basisschool heeft de informatieplicht en ouders hebben het recht op tijdige inzage en het recht hun 

eigen visie/ zienswijze toe te voegen aan het onderwijskundig rapport.  

Op basisschool Jeroen kunnen ouders het onderwijskundig rapport inzien voor het definitieve 

eindadvies. Het onderwijskundig rapport wordt eventueel tijdens de BOVO uitwisselingsmarkt 

toegelicht.  

Er zijn twee BOVO uitwisselingsbijeenkomsten per jaar. 

Tijdens de eerste bijeenkomst in november vertelt het VO aan basisschool Jeroen hoe het met haar oud-

leerlingen van vorig schooljaar gaat. In de tweede bijeenkomst in mei/ juni informeert basisschool 

Jeroen het VO over de nieuwe leerlingen die naar hun school gaan.  

 

4. Eindtoets 

We maken gebruik van de Centrale Eindtoets, deze wordt in april afgenomen. Alle leerlingen moeten 

meedoen aan de Centrale Eindtoets PO.  

Heroverweging van het basisschooladvies op basis van de Centrale Eindtoets 

Het basisschooladvies (BSA) is leidend voor toelating op een VO-school. De eindtoets is een 

controletoets nadat het advies door de PO-school is gegeven in het onderwijskundig rapport.  

Hier gelden de volgende afspraken;  

Wanneer de uitslag van de Centrale Eindtoets ontvangen wordt, worden de volgende stappen 

ondernomen; 

• Vergelijking van de uitslag van de Eindtoets (toetsadvies) met het basisschooladvies 

(BSA). 

• Is het toetsadvies gelijk aan of lager dan het basisschooladvies, dan wordt het toets-

advies verwerkt in Onderwijs Transparant (OT). 

• Is het toetsadvies hoger dan het basisschooladvies, dan heroverwegen wij het BSA en 

verwerken wij het toetsadvies én de heroverweging in POVO-OT.  

Een heroverweging houdt in dat de PO-school, intern, het eindadvies opnieuw bekijkt. 

Advies is om ouders in dit proces mee te nemen. Het definitieve besluit is aan school.  

Er zijn twee mogelijke besluiten: 

• Het BSA blijft gehandhaafd. Communiceer dit schriftelijk aan ouders en verwerk je 

heroverweging in POVO OT. 

• Het BSA wordt herzien (= naar boven toe bijgesteld). Communiceer dit schriftelijk aan 

ouders en neem z.s.m. contact op net de VO-school. Verwerk de heroverweging in 

POVO OT.  



NB. Het z.s.m. communiceren van een herzien eindadvies aan het VO is van belang, omdat de VO-school 

in overleg moet treden met ouders t.a.v. de definitieve plaatsing en de brugklasindeling, indien mogelijk, 

moet worden aangepast.  


