Protocol advisering PO-VO
Om te komen tot een gedegen schooladvies voor het VO worden de volgende stappen genomen:




















Juni groep 7: Bij de 10 minuten gesprekken krijgen ouders een uitdraai van de grafieken van het
CITO LVS (leerling rapport). Aangegeven wordt dat de gemiddelde lijn neerkomt op een VMBO-T
niveau. Er wordt op dit moment nog geen (pre) advies gegeven.
September groep 8: Tijdens de informatieavond wordt ruim aandacht besteed aan de opzet van
het Nederlandse onderwijsbestel, de manier waarop wij tot een advies komen, de waarde van de
eindtoets en de informatieverstrekking.
Oktober groep 8: de leerkrachten van groep 8, 7 en 6 stellen samen met de IB-er en de directeur
een voorlopig advies op. Onderliggende documenten: cito gegevens (leerling rapport),
toetsgegevens, belemmerende en stimulerende factoren.
November groep 8: het voorlopig advies wordt in een gesprek van 15 minuten besproken met de
ouders. Tevens worden in dit gesprek doelen voor de komende periode besproken met ouders
en leerling.
December groep 8: Tijdens 1 of meerdere informatieavonden krijgen ouders informatie over
verschillende scholen vanuit het VO (Scholenmarkt).
Januari: de M toetsen worden afgenomen. Leerkracht, IB-er en directeur bekijken of het
voorlopig advies naar aanleiding van de doelen-gesprekken en het resultaat van de M toetsen
moet worden bijgesteld.
Februari groep 8: gegevens worden ingevoerd in LDOS
Februari groep 8: In een adviesgesprek wordt het voorlopig advies definitief gemaakt. Ouders
krijgen de formulieren mee die nodig zijn voor de aanmelding. LDOS wordt op definitief gezet.
Maart groep 8: aanmelding VO
Maart groep 8: Invoeren van de adviezen in Eduscope en koppelen met Bron (administratie).
April groep 8: centrale eindtoets.
Mei groep 8: Aan de hand van de resultaten van de eindtoets vindt waar nodig een
heroverweging plaats door directeur, IB-er en leerkracht. De directeur bespreekt het resultaat
van de heroverweging met de ouders.
Mei- juni groep 8: warme overdracht.

