
PO-VO Protocol  
 

 

Februari klas 5 
 Ouderavond voor klassen 5, zowel ouders als leerlingen. IB en oud-leerlingen geven 

uitleg over de structuur op een middelbare school + traject po-vo.  

 Open dag V.O. scholen 
 

Maart klas 5 
 Tijdens ‘Klas in Beeld’ bespreken de leerkrachten de voorlopige adviezen van alle 

leerlingen met de intern begeleider en de bovenbouw remedial teacher. Indien 
wenselijk, sluit de aanname coördinator van het Karel de Grote college aan om mee 
te denken.   

 De intern begeleider bespreekt de leerlingen die niet het eind niveau van klas 6 halen 
(OPP traject) met de leerkrachten en anticipeert met hen naar de trajecten die voor 
deze kinderen mogelijkerwijs zullen gaan volgen in de zesde klas. Dit wordt 
gecommuniceerd met ouders.  

 In maart vinden de ouder-leerlinggesprekken plaats over het pre-advies. Voor het 
advies zijn het leerlingvolgsysteem en de observaties van de leerkracht 
vanzelfsprekend leidraad geweest. Er wordt een pre-advies gegeven middels 
daarvoor bestemd format. Dit formulier wordt ondertekend voor ‘gezien’, een kopie 
is voor de ouders. 

 

April klas 5 

 Op vraag van leerkracht en met toestemming van ouders, kan indien het niveau 
moeilijk in te schatten is, een NIO (Nederlands Intelligentieonderzoek Onderwijs) 
worden afgenomen door de orthopedagoog van de begeleidingsdienst Vrijescholen.  

 Eventuele OPP- trajecten worden in een oudergesprek toegelicht met de intern 
begeleider/remedial teacher.  

 

September klas 6 
 Leerkracht-leerling gesprek: in dit gesprek wordt besproken wat de leerling wil leren 

en wat er voor nodig is om dit te bereiken.  
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December klas 6 
 De leerlingen maken het Drempelonderzoek. Dit is een didactisch onderzoek. Tijdens 

dit onderzoek worden het technisch lezen; begrijpend lezen; rekenen en het 
spellingsniveau onderzocht.  
 

Januari klas 6 
 De leerlingen maken de leerlingvolg Citotoetsen.  

 Open dag V.O.  

 Op onderwijsmarkten presenteren alle VO scholen zich.  

 Klas in Beeld: gesprek met intern begeleider en remedial teacher bovenbouw. Op 
basis van beeldvormingsproces (zie ), toetsgegevens Cito en Drempelonderzoek 
rapport komt school tot de definitieve adviezen. Indien wenselijk, sluit de aanname 
coördinator van het Karel de Grote college aan om mee te denken.   

 

Februari klas 6 
 Tijdens een 10 minuten gesprek worden de uitkomsten van het Drempelonderzoek 

en de cito toetsen besproken met ouders en leerlingen. De leerkracht geeft nu ook 
een definitief advies voor het VO. Ouders en leerlingen krijgen een inschrijfformulier 
mee voor de VO school naar keuze. Op dit formulier kunnen ze aangeven of ze het 
wel of niet eens zijn met het advies van de school.  
De gesprekken vinden plaats vóór start van inschrijving VO scholen.  

 Open dag op alle VO scholen + start inschrijving  
 

Maart klas 6  
 De leerkracht draagt voor alle leerlingen een onderwijskundig rapport en de 

leerlingkaart met lovs gegevens over aan de VO school van keuze via een veilig 
digitaal systeem (OSO).  

 Indien specifieke zorg overgedragen moet worden omtrent een leerling, wordt de 
zorgmatrix meegestuurd.  

 De school vraagt expliciet toestemming van ouders indien het gaat over overdragen 
van: onderzoeksrapporten, (dyslexie) verklaring of andere relevante gegevens.  

 De aanname coördinatoren van de middelbare scholen maken afspraken met de 
leerkracht voor een zogenoemde ‘warme overdracht’.  

 Bij over-inschrijving op een VO school zal er een loting plaatsvinden. Als het kind 
wordt uitgeloot, horen ouders van de desbetreffende school welke vervolgstappen er 
moeten worden genomen. 

 

April klas 6 
 De leerlingen maken de IEP eindtoets onder begeleiding van de remedial teachers.  

 

Mei klas 6 
 Uitslag van de IEP toets ontvangen ouders en leerlingen per post.  

 Mocht het V.O. advies n.a.v. de IEP hoger uitkomen, dan wordt het advies 
heroverwogen.  

o Er kan er een wijzigend advies afgegeven worden door de basisschool.  



o Indien de school, ondanks een hogere IEP score, het advies niet aanpast, 
wordt dit in een oudergesprek toegelicht.  

 Als de IEP toets lager uitvalt dan het advies wat  de leerkracht heeft gegeven, blijft het advies 
gehandhaafd. Dit is een landelijke afspraak. 

 In mei krijgen ouders en leerlingen pas bericht van de VO school of het kind geplaatst 
is.  

 

Juni klas 6  
 Kennismaking dag op de VO school, met nieuwe klas en nieuwe mentor.  

 

December brugklas 
 School ontvangt het eerste rapport van de uitgestroomde leerlingen  

 

Na het eindexamen 
 Jaarlijks ontvangt de school van de middelbare scholen de behaalde eindexamens 

van oud-leerlingen 
 

Totstandkoming (Pre-) Advies  
 
De leerkracht:  
1. Zet voor elke leerling de resultaten van de toetsen van de laatste drie jaar op een rij 
De resultaten van begrijpend lezen en rekenen zijn belangrijke voorspellers voor 
schoolsucces in het VO. 
2. Bekijkt tevens de volgende criteria:  

Waarnemingen in de klas; 
Concentratie 
Leerhouding en leerstrategie; 
Wilskracht; 
Werkaanpak en structuur; 
Inzichten; 
Causaal denken; 

3. Brengt in kaart of: een de leerling compenserende mogelijkheden heeft, zoals een sterk 
werkgeheugen of veel doorzettingsvermogen. En noteert of de leerling op het VO gebruik 
kan maken van hulpmiddelen (bijvoorbeeld bij dyslexie).  
4. De leerkracht maakt op basis van deze gegevens een gewogen keuze voor het best 
passende type VO en noteert dit in het daarvoor bestemde pre-advies format. Ouders 
ondertekenen dit voor ‘gezien’.  
5. Indien ouders het oneens zijn met het (pre-) advies, kan dit op hetzelfde format genoteerd 
worden. 
 
 


