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Procesgang PO-VO             
 

Leidend in deze is de BOVO procedure 

 

   

1. De totstandkoming van het basisschooladvies; 

 

2e rapport groep 6: 

Bij het tweede rapport van groep 6, worden de Cito grafieken voor ouders, vanuit Esis toegevoegd. 

Dit geeft ouders een beeld op welk niveau de kinderen op de Cito toetsen scoren.  

Dit is geen compleet beeld en we spreken hier ook nog niet van een advies vanuit school.  

 

Indicatie advies groep 7; 

In maart wordt met de ouders besproken aan welke adviesrichting zij kunnen denken voor hun zoon of dochter.  

Dit zogenaamde indicatieadvies komt tot stand door o.a. het bekijken van de werkhouding, concentratie, zelfstandigheid, sociaal-emotionele 

ontwikkeling maar bovendien ook naar de gegevens uit het leerlingvolgsysteem. Dit zijn de methode gebonden toetsen en de Cito gegevens. 

Het indicatieadvies wordt besproken en opgesteld met de leerkracht, IB en directie. 

 

Voorlopig advies groep 8; 

Bespreking alle leerlingen van groep 8 met de vorige leerkracht(en), leerkrachten groep 8, IB en directielid.  

Het voorlopig advies is gebaseerd op verschillende informatie. 

We kijken hierbij naar het kind zelf (werkhouding, concentratie, zelfstandigheid, sociaal-emotionele ontwikkeling etc.) en we gebruiken de gegevens 

uit het leerlingvolgsysteem met daarbij de gegevens van de entreetoets. 

 

Definitieve advies groep 8; 

Bespreking alle leerlingen van groep 8 met de leerkrachten groep 8, IB en directie.  

Het definitieve advies is gebaseerd op verschillende informatie. 

We kijken hierbij naar het kind zelf (werkhouding, concentratie, zelfstandigheid, sociaal-emotionele ontwikkeling etc.) en we gebruiken de gegevens 

uit het leerlingvolgsysteem, met daarbij de gegevens van de entreetoets en de eventueel afgenomen NIO toets. 
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2. Interne organisatie rondom het basisschooladvies 

 

Het onderstaande tijdpad maakt duidelijk welke activiteiten er gelinkt zijn aan de totstandkoming van het basisschooladvies; Het Bovo tijdpad is 

hierin leidend. 

 

GROEP 7 

 

Wanneer? Wat? Wie doet wat? 

   

November Groepsbespreking. Alle kinderen worden besproken, aandachtpunten worden 

meegenomen. 

Overzichtslijst indicatie wordt aangemaakt 

Leerkracht/IB/Directie 

Januari  CITO toetsen worden afgenomen. Eigenlijke toets moment  = M7 

Bestellen Cito entreetoets 

Leerkracht groep 7 

IB 

Februari  Leerlingbespreking, waarin wordt besproken welk VO niveau bij het kind zal 

passen. Er wordt gekeken naar de Romeinse cijfers.   

De overzichtslijst indicatie wordt ingevuld. 

 

Leerkracht groep 7en IB en 

directie 

 

IB/ administratie 

Maart 

 

 

Bij het rapport krijgen de kinderen het indicatie advies mee.  

Tijdens het 10 min. gesprek wordt het rapport en het indicatieadvies toegelicht.  

Er wordt duidelijk aan ouders uitgelegd dat het een indicatie betreft van hetgeen 

het kind op dit moment (half groep 7) laat zien.  

In de begeleidende brief wordt dit nogmaals uitgelegd en beschreven dat de 

indicatie wordt opgenomen in het LVS en wordt doorgegeven aan de leerkracht 

van groep 8. 

 

het gesprek wordt verwerkt in het LVS en doorgegeven aan de leerkracht van 

groep 8.  

Leerkracht groep 7 

 

Brief: Directie 
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April Afname van de Cito entree toetst.  

Half juni Cito eind 7 afnemen en invoeren in ESIS Leerkracht groep7, administratie  

 

Juli  Rapport 3 gaat mee. Hierin zit ook de uitslag van de Cito entreetoets. Deze wordt 

met een begeleidende brief uitgelegd. 

Leerkracht groep 7 

Einde schooljaar Overdracht naar groep 8: De leerkrachten van groep 7 geven hun indruk van het 

te verwachten advies door richting groep 8. Hierbij wordt er gekeken naar het 

kind zelf en alle gegevens van het leerlingvolgsysteem. 

Overzichtslijst is ingevuld en mogelijke LWOO leerlingen zijn bekend bij IB. 

 

Kinderen voor wie problemen worden voorzien m.b.t. de juiste plek in het VO 

worden doorgegeven aan IB. De rest van het jaar is er over deze kinderen 

regelmatig contact tussen leerkracht en IB.  

Indien nodig worden zij door IB aangemeld bij BOVO. 

 

De V.O school voor de informatieavond in voor komend schooljaar wordt 

uitgenodigd. 

Leerkracht groep 7 en 

Leerkracht groep 8 

 

Leerkracht groep 7 en 

Leerkracht groep 8 en IB. 

 

 

 

 

 

Leerkracht groep 8 
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GROEP 8 

  

Wanneer? Wat? Wie doet wat? 

Augustus Po-scholen beschrijven het proces van de overgang van PO naar VO en leveren dit 

aan bij het schoolbestuur. (Bij wijzigingen) 

IB, directie 

September Start BOVO protocol. Zie hiervoor het door BOVO aangeleverde protocol. IB, Leerkracht groep 8 

   

3/4e schoolweek Bespreking van alle groep 8 leerlingen inzake het voorlopig advies.  

 

Overdrachtsformulieren vanuit 

groep 7, groep 8, IB en 

directie 

September Alle leerlingen moeten in OT gezet worden. 

Alle ouders van de LWOO spreken en toestemmingsformulier NIO meegeven en 

door ouders laten ondertekenen. 

 

IB 

Leerkracht groep 8 

Begin oktober  

 

Deadline aanmelden leerlingen NIO.  Leerkracht groep 8 en IB 

 

Begin oktober Alle kinderen met een VMBO advies krijgen een uitnodiging mee om 

informatieavond bij te wonen met hun ouders over het VMBO. Deze brief wordt 

meegegeven op basis van het indicatieadvies, aangezien de gesprekken nog niet 

zijn geweest. 

Leerkracht groep 8 en directie 

Begin oktober Leerkrachten groep 8 geven het voorlopig schooladvies mee in een gesloten 

envelop. 

Leerkracht groep 8 

Tweede week oktober  15 Minuten gesprek met ouders en kinderen; voorlopig advies wordt besproken. Leerkracht groep 8 

Oktober-november Afname NIO intelligentie onderzoek bij LWOO kinderen. Voor LWOO leerling 

met een IQ van 91-120 is een SEM (sociaal emotioneel onderzoek) verplicht. 

Leerkracht groep 8/IB-er 

November Start afnemen B8 CITO ’s en invoeren in ESIS.  

Ook LWOO leerlingen adaptief toetsen (ook technisch lezen). 

Leerkracht 

November  BOVO uitwisseling VO -> PO 

Cito bestellen 

Leerkracht groep 8 

IB 

November Informatieavond voor ouders van groep 8.  Leerkracht groep 8, IB en 

directie 

November-december Bezoeken van een aantal VO scholen met de klas  

December Start invullen Onderwijs transparant Leerkracht groep 8 
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Januari Cito eindtoets code, invoeren van leerlingen.  IB/ administratie 

Eind januari  Formulering eindadvies.  Leerkracht groep 8, IB, 

directie 

21 en 24 januari Eindadviesgesprekken, 15 minuten, inschrijven via Mijn Schoolinfo Leerkracht groep 8 

7 februari Printen van: Aanmeldingsformulieren, het eindadvies en CITO uitdraai. Alles 

wordt meegeven in gesloten envelop 

 

Het eindadvies met de kinderen bespreken. 

Directie/Administratie/ 

leerkracht groep 8 

 

Leerkracht groep 8, IB 

9 februari-22 februari  Eerste aanmeldingsperiode; aanmelden op de VO school. Ouders  

Eerste week februari Onderwijskundige rapporten (OKR) definitief maken. Leerkracht groep 8 

6 april  In BOVO digitaal controleren of alle leerlingen zijn aangemeld en/ of zijn 

geplaatst op het VO 

Leerkracht groep 8/ IB 

Vanaf 9 april  Alle niet geplaatste leerlingen aanmelden bij BOVO  Leerkracht groep 8 

Rond half april  Afname Cito eindtoets  Leerkracht groep 8 

Half mei  Uitslag eindtoets Cito, verwerken in ‘Bovo-digitaal’ Leerkracht groep 8 

Half mei  

 

 

 

 

 

Mogelijke aanpassing eindadvies n.a.v uitslag Cito 

We volgen de procedure zoals BOVO het aangeeft.  

(zie ook punt 4; Eindtoets) 

 

Alle leerlingen worden besproken waarvan de Cito eindtoets hoger uitvalt dan het 

eindadvies. Dit betekent niet dat het advies altijd wordt aangepast. 

Leerkrachten groep 8, IB, 

directie 

 

 

 

Juni BOVO uitwisseling PO -> VO Leerkracht groep 8 

Eind juni  Sluiten van leerlingendossier ESIS Administratie 

Juli Rapport 2 Leerkracht groep 8 
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3. Communicatie met het VO 

Het eindadvies van de basisschool maakt onderdeel uit van het onderwijskundige 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 inzage en het recht hun eigen visie toe te voegen aan het onderwijskundige 

rapport. Op De Parkiet gaat het onderwijskundige rapport niet mee naar huis, maar zijn ouders op de hoogte m.b.t. de inhoud van het OKR. Indien 

gewenst mogen ouders dit inzien. Ouders mogen dit zelf opvragen bij de leerkracht.  

Het onderwijskundige rapport wordt eventueel tijdens de BOVO uitwisselingsmarkt toegelicht.  

Wij gebruiken ieder jaar de advies en plaatsingswijzer.  

 

Er zijn twee BOVO bijeenkomsten per jaar.  

Tijdens de eerste bijeenkomst in november vertelt het VO aan De Parkiet hoe het met haar oud-leerlingen van vorig schooljaar gaat.  

In de tweede bijeenkomst in mei/ juni informeert De Parkiet het VO over de nieuwe leerlingen die naar hun school gaan.  
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4. Eindtoets 

 We maken gebruik van de Cito eindtoets, deze wordt in april afgenomen. 

Alle leerlingen moeten meedoen aan een eindtoets PO. We maken gebruik van de mogelijkheid die de CITO eindtoets aanbiedt om deze bij 

iedere leerling af te nemen. Er is de mogelijkheid om te werken met een aangepaste versie. Heeft een leerling recht om met een aangepaste 

versie te werken, dan overleggen we met leerling en ouders of hij/zij hiervan gebruik wil maken. 

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 onderwijskundige rapport. 

Hier gelden de volgende afspraken; 

Wanneer de uitslag van eindtoets Cito ontvangen wordt, worden de volgende stappen ondernomen; 

• Vergelijk de uitslag van de Eindtoets (toets-advies) met het basisschooladvies (BSA). 

• Is het toets-advies gelijk aan of lager dan het BSA, dan wordt het toets-advies verwerkt in POVO OT (Onderwijs Transparant; 

verwerkingssysteem). 

• Is het toets-advies hoger dan het BSA, dan heroverwegen wij het BSA en verwerken wij het toets-advies 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 de school.  

 

Er zijn twee mogelijke besluiten: 

• Het BSA blijft gehandhaafd. Communiceer dit aan ouders en verwerk de heroverweging in POVO OT. 

• Het BSA wordt herzien (= naar boven toe bijgesteld). Communiceer dit aan ouders en adviseer ouders om z.s.m. contact  op  te nemen met 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. 


