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april

mei

Er wordt geïnventariseerd welke leerlingen in aanmerking komen voor een vergrote c.q. gesproken versie van de Entreetoets. In overleg met leerlingen. Materialen voor de Entreetoets worden 

besteld door IB

 (Voorafgaand aan de Entreetoets krijgen de ouders verdere informatie door middel van een folder van  CITO.)

De uitslag van de Entreetoets wordt in gesloten enveloppe mee naar huis gegeven met daarbij informatie over de interpretatie van de toetsuitslag. Ouders krijgen een uitnodiging voor een 

persoonlijk oudergesprek met pré-advies.

Met de leerkracht van groep 6 worden vóór of net ná aanvang van het nieuwe schooljaar de leerlingen besproken. Ook het voorlopige advies wordt besproken. 

Er wordt een  voorlopig advies geformuleerd  door de leerkracht van groep 6 en 7. Om dit voorlopig advies te vormen, maakt de school gebruik van:

Toetsen uit het leerlingvolgsysteem

Toetsen uit de methodes

Observaties in de klas; werkhouding, zelfstandigheid, huiswerkattitude.

Dit globale advies blijft intern en wordt bij de overdracht meegegeven en in Esis verwerkt in OPP uitstroombestemming (eventueel met toelichting).

Ouders groep 7/8 worden uitgenodigd voor een informatieavond op 't Rendal over voortgezet onderwijs algemeen, door het Varendonck College

Bij de informatieavond van groep 7 krijgen de ouders informatie over de PO/VO procedure en de Entreetoets..                               

Tijdens de Eindtoets maken alle kinderen de Entreetoets. De kinderen met een gesproken versie zitten in de klas met de MP3-speler.

PROCEDURE VOOR DE OVERGANG NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS ( POVO ) versie november 2018

Als er een OPP/groeidocument wordt opgesteld in ESIS, wordt er een uitstroomprofiel gevraagd. Dit globale advies wordt met ouders gedeeld.
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september-

december

Na het ontvangen van de uitslag van de entreetoets wordt deze toets zorgvuldig geanalyseerd door de leerkracht(en) van groep 7 en IB, zodat de leerkrachten o.b.v. deze analyse hun onderwijs 

kunnen afstemmen in groep 8. 

Groep 8:

Kinderen die het LWOO/PRO traject gaan volgen worden aangemeld bij SWV door IB/leerkracht groep 7. Ouders zijn hiervan op de hoogte gesteld en ontvangen hier informatie over van de 

leerkracht (schoolbrief LWOO). Er wordt aan ouders gemeld dat begin groep 8 mogelijk aanvullende toetsen afgenomen worden (DLE mag max 10 afwijken van DLE)

Met de leerkracht van groep 7 worden vóór  aanvang van het nieuwe schooljaar de leerlingen besproken. Ook het voorlopige advies wordt besproken. De groepsplannen, opgezet naar 

aanleiding van de uitslag van de LOVS E7/Entreetoets, worden voortgezet / aangescherpt. 

Aanvullende toetsen worden afgenomen bij LWOO-kinderen (DLE mag max 10 afwijken van DL van die toets)

De leerlingen die aangemeld zijn voor het LWOO/PRO onderzoek, worden getest op een basisschool in de regio.

Het  schoolpre-advies dat eind groep 6 is geformuleerd, wordt heroverwogen. Dit gebeurt in overleg  met de bovenbouwleerkrachten, IB en directie. Om dit school-preadvies te vormen, maakt 

de school gebruik van:

Toetsen uit het leerlingvolgsysteem t/m E7 en Entreetoets gr 7                                                                                                                                                                                                            

Toetsen uit de methodes

Observaties in de klas; werkhouding, zelfstandigheid, huiswerkattitude. 

LWOO/PRO criteria worden naast de resultaten gehouden en kinderen die LWOO/PRO traject gaan volgen worden vastgesteld.

Deze informatie wordt verwerkt in het groepsformulier advisering door leerkracht groep 7 en wordt overgedragen naar groep 8.

De leerkracht van groep 7 past de school-preadviezen aan in ESIS (bij ontwikkelingsperspectief) en voorziet een toelichting. 

De resultaten van de Entreetoets worden met de ouders besproken tijdens een individuele ouderavond. Er worden afspraken gemaakt waaraan gewerkt gaat worden; gedurende het einde van 

het schooljaar, maar ook in groep 8. Er wordt per leerling een preadviesformulier ingevuld, ondertekend door directie en ouders, dit wordt door de administratie toegevoegd als bijlage aan de 

uitstroombestemming in Esis. Hierin wordt ook alvast toestemming gegeven voor overdracht van administratieve gegevens via OSO. Er wordt gevraagd naar de wens van ouders en de wens 

van het kind (dit wordt aan het groepsformulier advisering toegevoegd).
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ri

eind februari

Na de M8 toetsen wordt het definitieve schooladvies vastgesteld. Dit gebeurt in overleg  met de bovenbouwleerkrachten, IB en directie. Om dit definitieve schooladvies te 

vormen, maakt de school gebruik van:

 - Toetsen uit het LOVS t/m M8 en Entreetoets

 - Toetsen uit methodes

 - Observaties in de klas; werkhouding, zelfstandigheid en huiswerkattitude

Deze informatie wordt verwerkt in het groepsformulier advisering door leerkracht groep 8.

De leerkracht van groep 8 past de adviezen aan in ESIS (bij ontwikkelingsperspectief) en is voorzien van een toelichting. Er wordt per leerling een adviesformulier ingevuld, 

ondertekend door directie en ouders, dit wordt door de administratie toegevoegd als bijlage aan de uitstroombestemming.

Ouders krijgen informatie over de Eindcito (in de vorm van een folder) en worden geïnformeerd over open dagen op diverse scholen voor voortgezet onderwijs in de regio.

Leerlingen hebben de mogelijkheid om minilesjes te volgen op diverse scholen voor Voortgezet Onderwijs.

De ouders van de LWOO/PRO-kandidaten krijgen de uitslag van de test, waarna de school op de hoogte wordt gesteld.

De adviesgesprekken: het definitieve schooladvies wordt vastgesteld en ondertekend. Kinderen komen samen met hun ouders.

Ouders worden uitgenodigd voor een informatieavond voor groep 7/8 op 't Rendal over voortgezet onderwijs algemeen, gegeven door het Varendonck College.

Leerlingen volgen een proefles op Het Varendonck (indeling o.b.v. pré-advies)

Het school-preadvies dat eind groep 7 is geformuleerd, wordt mogelijk heroverwogen in een voorlopig advies. Dit gebeurt in overleg  met de bovenbouwleerkrachten, IB en directie. Om dit 

voorlopig advies te vormen, maakt de school gebruik van:

Toetsen uit het leerlingvolgsysteem

Entreetoets en toetsen uit de methodes

Observaties in de klas; werkhouding, zelfstandigheid, huiswerkattitude.

Mocht een advies aangepast worden, dan wordt dit vemeld in ESIS bij ontwikkelingsperspectief, voorzien van een toelichting.

Ouders bij wie voor hun kind het voorlopig schooladvies her-overwogen wordt worden uitgenodigd voor een gesprek .

OSO wordt klaargezet door administratie. Leerkrachten groep 8 vullen bijlage 2 van het SWV in, dit dient ook als eerste rapport. Ouders ondertekeken het origineel (na eventuele opmerkingen 

verwerkt te hebben) voor akkoord. Dit document wordt aan Esis (ontwikkelingsperspectief) gehangen door administratie. Zie tijdpad POVO SWV
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maart

april

mei

mei

Als de uitslag van de eindtoets hoger uitvalt dat het definitieve advies, dan kan dit advies heroverwogen worden. Ouders melden zich bij de leerkracht van groep 8. Er vindt intern overleg plaats 

met directie en IB. Mocht er een heroverweging plaatsvinden, dan wordt dit verwerkt in ESIS bij ontwikkelingsperspectief en voorzien van een toelichting. Ook wordt er een nieuw 

schooladviesformulier aan ouders meegegven tijdens een gesprek.

Leerlingen maken de cito eind-toets

Ouders gaan hun kind aanmelden op de school voor voortgezet onderwijs van hun keuze.

De uitslag van de Eindtoets wordt in gesloten enveloppe mee naar huis gegeven met daarbij informatie over de interpretatie van de toetsuitslag. Ouders kunnen contact opnemen met de 

leerkracht als ze vragen hebben.
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