
Protocol advisering voortgezet onderwijs 2019-2020 

Op basisschool Veldzijde stemmen wij het advies voortgezet onderwijs af met de leraren van groep 6, 

7 en 8 in een overleg. De directie en intern begeleider sluiten hierbij aan. 

Het leer – en ontwikkelproces dat onze leerlingen doormaken en dat met name in groep 6, 7 en 8 en 

de observaties en bevindingen van de betreffende  leraren geven een goed beeld voor een 

onderbouwd advies voortgezet onderwijs. 

 

 

Wij maken gebruik van: 

 Resultaten Cito LVS voor begrijpend lezen, rekenen & wiskunde, spelling, lezen, 

woordenschat, grafieken uit Parnassys prognose VO 

 wereldoriëntatie, creatieve vakken, studievaardigheden, de methodetoetsen 

 sociaal-emotionele ontwikkeling (KANVAS) 

 welbevinden, betrokkenheid 

 observaties leraren 

 

 

Wij volgen een vaste procedure in kader van de advisering vervolgonderwijs 

 

Eind groep 7 Informatieve ouderavond 

Prognose bespreken met leraren groep 6, 7, en 

8, directie en ib 

Tijdens het prognosegesprek wordt dit met 

ouders en leerling besproken 

September Digitale bestanden beschikbaar op website 

commissie 1014 

Aanmelden leerling commissie 1014 

Ib bijeenkomst commissie 1014 

Oktober Najaarsmiddag TCC Potskampstraat. Daar 

worden informatiepakketten uitgedeeld. 

Aanmeldformulieren geven we pas bij 

adviesgesprek mee ! 

Infoavond voor ouders door TCC 

November Ingevulde en ondertekende 

aanmeldformulieren commissie 1014 voor 

bespreekronde februari/maart 

Deadline aanmelden capaciteitenonderzoek 

December capaciteitenonderzoek in Oldenzaal, vanuit 

commissie 1014 

 



 

 

 

 

 

2 van 2 

 

 

 

 

Januari Open huis VO 

Adviesgesprek februari Brief met vermelding advies en 

aanmeldformulier  meegeven 

Eind februari Brief naar ouders over OSO 

Februari Versturen uitnodiging info-avond VWO+ (zei 

website voor brief) 

1 maart  Definitieve advies doorgeven 

Maart Informatie-avond VWO+ 

Alle aanmeldingsformulieren binnen op TCC 

locatie Losser. (Voor PrO rechtstreeks naar PrO) 

IB zet gegevens klaar in Parnassys voor digitale 

overdracht (OSO) 

TCC verwerkt aanmeldingen en haalt via OSO 

LVS op VO 

Brief naar ouders uit over Centrale eindtoets 

Ouders melden zelf hun kind aan voor 

CBOonderzoek (VWO+) 

Afname CBOonderzoek (VWO+) 

Maart-april Warme overdracht VO-PO door 

groepsleerkracht groep 8 

April Plaatsingsbrieven worden verstuurd 

April-mei Papieren versie Cito eindtoets 

Digitale  versie Cito eindtoets 

Mei Bijgestelde adviezen nav Eindtoetsgegevens per 

mail sturen naar instroomadjuncten, door 

groepsleerkracht groep 8 

Brief uit naar ouders over uitslag Centrale 

Eindtoets 

Laatste schoolweek Tafeltjesmiddag Onderbouw-unit PKS VO, voor 

groepsleerkrachten (desnoods ib) 

 

 

 

 

 


