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Kaart  Adviestraject PO – VO   

Verantwoordelijke MT/IB  

Geëvalueerd  

Doel 
Het opgestelde traject zorgvuldig doorlopen zodat iedere leerling met een passend 
schooladvies uitstroomt naar het V.O. bij het verlaten van de Morgenster.   

Aanpak 
o Start groep 7  

Bij de start in groep 7 wordt, tijdens het afstemmingsgesprek, aan kinderen en ouders 
gevraagd of zij al een idee hebben van een schooltype voor V.O. voor de leerling.  
De leerkracht vertelt tijdens dit gesprek nog niet wat de school voor adviesrichting in 
gedachten heeft. Dat wat er in dit gesprek besproken wordt, wordt opgeslagen in het 
groeidocument.  
Tijdens de eerste groepsbespreking van het schooljaar (november) wordt besproken bij 
welke leerlingen de verwachtingen van de ouder ver uiteen liggen met het beeld van de 
leerkracht, en bij welke leerlingen dit nog wel wat ‘problemen’ zou kunnen geven.  
 

o Medio groep 7  
Na afname van de Cito LVS M7 toetsen wordt er een overleg gepland met de 
adviescommissie PoVo bestaande uit leerkrachten groep 6 /groep 7 / groep 8, IB-er en MT-
lid om een eerste voorlopig advies te formuleren (medio maart) a.d.h.v. het 
overzichtsdocument adviezen. Dit is een voorlopig advies dat breed gedragen wordt door 
de adviescommissie PoVO.  
Na dit overleg wordt de PoVo avond voor ouders ingepland (medio mei). Tijdens deze 
avond krijgen de ouders meer inzicht in de totstandkoming van het PoVo adviestraject dat 
op de Morgenster doorlopen wordt. De ouderavond wordt georganiseerd door de 
leerkrachten van groep 7, maar samen voorbereid met de leerkrachten van groep 8. IB en 
MT zijn aanwezig tijdens deze avond.  
Tijdens een 10 minutengesprek in juni wordt het eerste voorlopig advies gedeeld met 
ouders en kinderen. Ouders en kinderen krijgen de gelegenheid om ook hun eigen inzicht 
te delen tijdens dit gesprek. Na dit gesprek worden de E7 toetsen afgenomen. 
Het voorlopig advies wordt opgeslagen in ParnasSys.  
 

o Begin groep 8  
-In de tweede week van het schooljaar vindt de ontmoetingsavond voor groep 8 plaats die 
voor een groot gedeelte in het teken staat van de overgang van P.O. naar V.O.   
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-In de vierde en de vijfde week van het schooljaar vinden de Afstemmingsgesprekken 
plaats. In deze gesprekken komen o.a. het eerste voorlopig advies en het 
drempelonderzoek aan bod.  
-Eind november vindt er een informatieavond V.O. plaats waarin de scholen uit de regio 
zich presenteren. Dit gebeurt in samenwerking met de Verschoorschool.  
 

o Medio groep 8 
-In december wordt een overleg gepland met de adviescommissie PoVo bestaande uit 
leerkrachten van groep 7 / groep 8, IB-er en MT-lid om het definitieve advies te formuleren 
a.d.h.v. het overzichtsdocument adviezen. Dit is een definitief advies dat breed gedragen 
wordt door de adviescommissie PoVO. 
-In de eerste en tweede schoolweek van januari wordt Cito M8 afgenomen (R&W / BL / TV) 
-In de derde en vierde week van januari, na de afname van Cito M8, ontvangen alle 
leerlingen hun definitieve advies. Eventueel wordt er voor een enkele leerling, n.a.v. de 
uitslag op de M8 toetsen en in overleg met MT/IB, nog een aanpassing gedaan in het 
schooladvies. 
-Begin februari krijgen de ouders een bericht over de gang van zaken m.b.t. het inschrijven 
op het Voortgezet Onderwijs.  
-De leerkrachten vullen voor iedere leerling een OKR in en zorgen voor de bijbehorende 
bijlagen (dit kan per leerling verschillend zijn). In de laatste week voor de voorjaarsvakantie 
gaat op maandag het ingevulde OKR met de leerling mee naar huis ter goedkeuring van de 
ouders. Ouders hebben tot en met de donderdag voor de voorjaarsvakantie de tijd om te 
reageren op het OKR. Op de vrijdag voor de voorjaarsvakantie worden alle OKR’s definitief 
gemaakt.   
-Begin maart melden de ouders hun zoon of dochter aan bij de V.O.-school van hun keuze 
middels inschrijfdagen.  
-In maart wordt in groep 8 de ‘proef-cito’ afgenomen. Deze wordt met de kinderen 
besproken en kinderen kunnen, indien gewenst, nog extra oefenmateriaal aanvragen bij de 
leerkracht.  
-In april wordt de Centrale Eindtoets afgenomen. Wanneer de uitslagen binnen zijn, maken 
de aanwezige MT-leden samen met de intern begeleider een snelle analyse van de 
gegevens en wordt er input gevraagd van de leerkrachten uit groep 7 en groep 8 voor het 
formuleren van belemmerende/stimulerende factoren. Ook wordt de ouderbrief 
geactualiseerd die, samen met de eindtoetsrapportage per leerling, mee naar huis gaat. 
Daarnaast wordt er gekeken voor welke kinderen een heroverweging (bijstellen van het 
advies naar boven) van het definitieve advies nodig is.  
Waarop wordt het schooladvies gebaseerd?  
Op de Morgenster worden bij het schooladvies niet alleen de resultaten op methode 
gebonden en methode onafhankelijke toetsen meegenomen. Een belangrijk onderdeel bij 
het tot stand komen van het schooladvies zijn de voorwaarden om tot leren te kunnen 
komen, zoals:  
concentratie / leermotivatie / doorzettingsvermogen / leren leren / aandacht en 
accuratesse / huiswerkattitude / beïnvloedbaarheid / kritisch en creatief denken / 
executieve functies  
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Informatie voor ouders/verzorgers 
-Uitnodigingsbrief 10-minutengesprekken eind groep 7  
-Uitnodigingsbrief ontmoetingsavond groep 8  
-Prezi presentatie ontmoetingsavond  
-Uitnodiging afstemmingsgesprekken groep 8 / brief informatieavond V.O. + inschrijving  
-Uitnodiging definitieve adviesgesprekken  
-Brief m.b.t. het OKR  
-Uitslag Centrale Eindtoets  
Wat registreren in leerlingvolgsysteem? 
-Resultaten van de afgenomen Cito LVS toetsen vanaf groep 3 
-Eerste voorlopig advies  
-Tweede voorlopig advies  
-Definitief advies  
  
Overig 
-Aan het eind van ieder schooljaar hebben de leerkrachten van groep 8 / MT / IB ‘warm’ contact 
met V.O. over hoe de overdracht van de leerlingen van het voorafgaande schooljaar verlopen is.  
Welke wensen / verbeterpunten liggen er nog vanuit het V.O. richting het P.O.? Waar kunnen wij 
als P.O. ons voordeel mee doen?  

 


