
 
 

Samen Bouwen, is Samen Groeien 
  

 

                       
Beste ouders en verzorgers, 
 
In deze brief staat beschreven hoe de adviesprocedure voor de overgang van het PO naar het VO tot stand komt op CBS De 
Hoeksteen Dokkum. 
 

Adviesprocedure 

Leerlingen en ouders/verzorgers worden op verschillende momenten door de leerkrachten van de groepen 7 en 8 op de hoogte 
gebracht over de procedure van het tot stand komen van de adviezen tot het uiteindelijk aangenomen worden van een leerling op 
de VO-school. 
 

Groep 6 
De adviesprocedure begint in groep 6. Voor leerlingen in groep 6, voeren wij aan het einde van het schooljaar een voorlopig 
adviesgesprek over het uitstroomniveau. Door vanaf groep 6 het gesprek aan te gaan over de wederzijdse verwachtingen, neemt 
voor ouders de duidelijkheid over het uitstroomniveau van hun kind toe. Dit geeft ook de mogelijkheid voor ouders om vroegtijdig 
met de leerlingen VO-scholen te bezoeken om te oriënteren naar passende scholen in de omgeving. Geadviseerd wordt om dit 
vanaf groep 7 te doen.  
 

Groep 7 
In groep 7 worden leerlingen en ouders/verzorgers geïnformeerd over open dagen en doe-dagen die in januari en februari zijn. Zo 
kunnen zij zich alvast oriënteren op scholen.  
 

Voorlopige adviesgesprekken 
In juni vinden er in groep 7 voorlopige adviesgesprekken plaats. Er wordt een dubbel advies gegeven, omdat dit een voorlopig 
advies betreft. Leerlingen kunnen zich nog verder ontwikkelen. De resultaten van de leerlingen en de overige factoren worden 
besproken met leerlingen en ouders/verzorgers. Het advies wordt op papier meegegeven. 
Er vindt een overdracht plaats (inclusief onderbouwing van het voorlopig advies) naar de groep 8 leerkracht. Leerlingen kunnen 
aangeven waar zij nog graag bij geholpen willen worden.  
 

Groep 8 
Open dagen en doe-dagen 
In groep 8 vinden er voorlichtingsavonden, open dagen en doe-dagen plaats op het VO voor leerlingen en hun ouders/verzorgers. 
Het is van belang dat leerlingen hieraan deelnemen, zodat er een passende school gezocht kan worden. Ouders/verzorgers worden 
door de leerkracht van groep 8 geïnformeerd over deze dagen en de leerlingen worden door de leerkracht gestimuleerd om heen te 
gaan.  
 

Adviesgesprekken 
In november zullen er oriënterende voortgangsgesprekken plaatsvinden. We bespreken het voorlopig advies van E7 nogmaals, 
zodat leerlingen en ouders gericht naar voorlichtingsavonden kunnen gaan. Tijdens dit gesprek worden ook de wensen en 
behoeften van de leerlingen besproken. Vb. Jij wilt graag… dan moet je je volledig gaan focussen op… (vakgebied, houding, inzet, 
enz.). Dit om tot een passend advies te komen. Ook geven we een flyer mee, met data voor doedagen en open dagen die leerlingen 
en ouders kunnen bezoeken. Deze dagen bieden een mooie gelegenheid om vragen te stellen en een goed beeld te krijgen van de 
school waar u uw kind uiteindelijk inschrijft. 
 

Toetsen 
In januari wordt door groep 8 de IEP midden toets gemaakt. De resultaten worden meegenomen in de Friese Plaatsingswijzer.  
In april wordt de IEP-eindtoets afgenomen. Het advies voor het VO kan worden bijgesteld wanneer de score hoger is dan het advies 
dat de leerling heeft gekregen. Ouders worden door de leerkracht groep 8 uitgenodigd als het advies wordt bijgesteld.  
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Verder verloop van het jaar 
 
Februari 
In februari zullen de definitieve adviesgesprekken plaatsvinden tussen de leerkracht groep 8, leerling en ouders/verzorgers. De 
leerkracht van groep 8 en de kwaliteitsondersteuner bespreken vooraf samen het definitief advies voor de leerling. Bij voorkeur 
wordt er in groep 8 een enkelvoudig advies gegeven. Na afloop van het gesprek ontvangen ouders/verzorgers op papier het 
definitief advies.  
April:  
Op twee aansluitende dagen in april maken kinderen de IEP-toets. Dit is een landelijke eindtoets waarbij de verplichte onderdelen 
lezen, taalverzorging en rekenen getoetst worden.  
Mei:  
In mei nodigen we alleen ouders en leerlingen uit waarvan de resultaten van IEP hoger of lager zijn  
uitgevallen. We kunnen het advies dan nog aanpassen, als het hoger uitvalt. en de verdere overgang naar het voortgezet onderwijs 
formeel af te ronden.  
Juni/juli:  
De kinderen ontvangen bericht van hun nieuwe school en krijgen een uitnodiging voor een kennismaking met hun nieuwe 
klasgenoten en mentor/coach. 
 
Aanmelden VO 

Leerling en ouders/verzorgers maken hun schoolkeuze bekend bij de leerkracht. De leerkracht zorgt voor overstapformulieren. De 

leerling moet vóór 1 maart worden aangemeld op het VO.  

De leerkracht zorgt ervoor dat alle overstapformulieren voor deze datum zijn verstuurd.  

De leerkracht heeft een ‘warme overdracht’ met VO-scholen. De leerlingen worden doorgesproken om de overgang naar het 

Voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen. 

 

 

Vriendelijke groet,   

Namens Team Hoeksteen, 

 

Petra de Groot 

 


