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Aan de directeur en de leerkracht van groep 8
Hierbij ontvangen jullie de brochure met informatie over de aanmelding voor het
schooljaar 2022-2023. Deze brochure bevat informatie over de
aanmeldprocedure en het tijdpad dat wij hanteren. Sinds 2018-2019 werken we
op Winkler Prins in het brugjaar met het groeimodel en bieden we de leerlingen
de mogelijkheid om de leerstof, naast het instroomniveau, ook op een hoger
niveau te volgen. In de afgelopen jaren hebben veel leerlingen van deze
mogelijkheid gebruik gemaakt en zijn in klas 2 opgestroomd. Wij zijn trots op wat
we hierin met elkaar hebben bereikt.
Wij zijn het schooljaar 2021-2022 goed gestart: de bouw is volgens planning
verlopen en sinds 23 augustus volgen de brugklasleerlingen de lessen in ons
nieuwe brugklasgebouw. We zijn blij met het eindresultaat, het is een fijn gebouw
geworden om in te werken en te leren, met veel licht, ruime lokalen en een goed
binnenklimaat. We hopen jullie en de leerlingen van groep 8 in de loop van het
schooljaar voor diverse activiteiten in het gebouw te kunnen ontvangen.
Het covid-virus is er nog steeds en dat betekent dat wij ons houden aan de
richtlijnen van de RIVM. Als dit invloed gaat hebben op de geplande activiteiten
dan zullen wij jullie hier zo snel mogelijk over informeren.
Zoals jullie gewend zijn zullen de schoolcontactpersonen regelmatig op bezoek
komen bij de leerkrachten van groep 8 en de intern begeleiders. Bij vragen is het
een goede gewoonte geworden om samen te overleggen. Uit evaluaties blijkt dat
de doorgaande lijnen en de warme overdracht erg worden gewaardeerd en wij
blijven dit dan ook doen. Ook hopen we dat deze brochure daarbij helpt.
Bij de aanmelding wordt uiteraard weer gebruik gemaakt van de Plaatsingswijzer.
De basisscholen worden geacht bij de aanmelding gebruik te maken van de
digitale overstapservice (OSO). Hierbij wordt het overstapdossier, via een
beveiligde verbinding, aangeleverd bij Winkler Prins. Meer informatie hierover
staat op pagina 9. Nieuw is het digitaal aanmelden bij Winkler Prins.
Namens alle medewerkers van Winkler Prins wens ik jullie veel succes met het
begeleiden en adviseren van jullie leerlingen bij de overgang naar het voortgezet
onderwijs. Jullie weten ons, bij vragen of onduidelijkheden, te vinden!

Ineke Jager, directeur brugjaar
september 2021
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Jaarplanning TLV-PrO onderzoek en aanmelding Winkler Prins
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DATUM

BETREFT

ACTIE DOOR:

13 oktober 2021

Eerste contactmoment PO-VO

WP

9 november 2021

Voorlichtingsavond VSO/PRO/VMBO

WP

19 november 2021

Leerlingen aanmelden voor het TLV-PrO onderzoek
Inleveren per leerling: vooraanmeldingsformulier

10 december 2021

Versturen uitnodiging deelname onderzoek aan ouders/leerling
Tevens overzichtslijst naar BO sturen

WP

17 t/m 21 januari 2022

TLV-PrO onderzoek op de praktijkschool van Winkler Prins
1e ronde – didactisch onderzoek

WP

26 januari 2022

Open Huis van 16.00 - 20.00 uur op alle locaties van Winkler Prins
met uitzondering van locatie praktijkonderwijs/Jan Salwaplein 2

WP

1 februari 2022

Evaluatie/ terugkoppeling BO/VO vanaf 13.30 -16.00 uur
Voor directie, leerkrachten groep 8 en mentoren VO

WP

1 februari 2022

Voorlopige vaststelling aanvragen TLV voor praktijkonderwijs

WP

7 t/m 11 februari 2022

TLV-PrO onderzoek op de praktijkschool van Winkler Prins
2e ronde – didactisch onderzoek

WP

15 februari 2022

Definitieve vaststelling aanvragen TLV voor praktijkonderwijs

WP

17 februari 2022

Schriftelijke terugkoppeling resultaten TLV-PrO onderzoek naar BO
BO ontvangt: resultatenoverzicht per leerling met toelichting

WP

7 en 8 maart 2022

Kennismakingsactiviteit voor groep 8 / lessen volgen
Leerlingen groep 8 en de leerkracht groep 8 worden uitgenodigd op
Winkler Prins

WP

15 maart 2022

Uiterlijk per deze datum aanmelding leerlingen bij Winkler Prins
Inleveren per leerling:
► Aanmeldingsformulier – ingevuld door ouders
► Aanmeldingsformulier – ingevuld door BO
► Plaatsingswijzer en overdrachtsdossier via OSO

6 april 2022

Open Huis WP van 18.00 - 20.00 uur op locatie praktijkonderwijs
Locatie Jan Salwaplein 2

WP

Week 16
18 t/m 22 april 2022

Leerling en ouders ontvangen brief over voorlopige niveauplaatsing
Tevens ontvangt BO overzicht van (voorlopige) plaatsing

WP

1 juni 2022

Uiterlijke datum aanmelding wijzigingen niveauplaatsing door BO
Heroverwegingen naar aanleiding van resultaten (Cito) eindtoets

Week 24
6 t/m 10 juni 2022

Leerling en ouders ontvangen brief over definitieve niveauplaatsing en
klasplaatsing en tevens uitnodiging voor de kennismakingsmiddag

WP

15 juni 2022

Kennismakingsmiddag voor nieuwe leerlingen van de praktijkschool

WP

15 juni 2022

Kennismakingsmiddag a.s. brugklassers

WP

BO

BO

BO

BO

BO

Aanvullende ondersteuning in het VO
Vroegtijdig afstemmen middels de 10-14 aanpak
Met de invoering van passend onderwijs is er niet langer sprake van een
‘automatische’ doorstroom vanuit het SO naar het VSO. Vanuit de ambitie ‘regulier
waar het kan, speciaal waar het echt moet’ vraagt plaatsing in het voortgezet
onderwijs om een integrale aanpak waarbij de (speciale) school voor primair
onderwijs (SBO of SO-school), maar ook het voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
betrokken moet zijn.
Het is daarom van belang eerder, vanaf begin groep 7, te bepalen of een leerling zal
uitstromen naar:
•
•
•

Regulier voortgezet onderwijs
Regulier voortgezet onderwijs met aanvullende ondersteuning
Een plek in het voortgezet speciaal onderwijs

Specifieke expertise vanuit het voortgezet (speciaal) onderwijs kan betrokken
worden bij de signalering wanneer onvoldoende helder is welke extra ondersteuning
nodig is. Hiermee is ook geborgd dat het beoogde schooltype of de beoogde school
de passende plek voor de betrokken leerling is. Dit krijgt vorm door de inzet van de
10-14 aanpak. De te zetten stappen staan beschreven in de integrale notitie PO-VO
beleid.
Ondersteuning op basis van leerrendement
Niet iedere leerling heeft hetzelfde niveau of hetzelfde tempo. Daarom biedt Winkler
Prins extra ondersteuning aan leerlingen die dit nodig hebben. De
toelatingscommissie van Winkler Prins bekijkt of een leerling in aanmerking komt
voor deze extra ondersteuning. Zij gebruikt hiervoor de gegevens van de basisschool
uit de Plaatsingswijzer, het leerlingvolgsysteem en relevante informatie over de
ondersteuningsbehoefte van de leerling. Het is van belang een totaalbeeld van zowel
de cognitieve mogelijkheden als het sociaal emotioneel functioneren van de leerling
in kaart te brengen. Met name de resultaten op begrijpend lezen en rekenen zijn
belangrijk voor het vaststellen van extra ondersteuning. Hiervoor gelden nog steeds
de criteria zoals die ook voor het vaststellen van leerwegondersteuning gebruikt
werden: minimaal 1,5 jaar leerachterstand op twee leerstofonderdelen waaronder
altijd begrijpend lezen en/of rekenen. De extra hulp wordt vastgelegd in het
groepshandelingsplan.
Toelaatbaarheidsverklaring voor praktijkonderwijs
Voor de leerlingen die aangemeld worden voor het praktijkonderwijs (PrO) moet een
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) worden aangevraagd. Op de volgende pagina
wordt nader ingegaan op de criteria voor de aanvraag van een TLV.
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Praktijkonderwijs
TLV-PrO onderzoek
Voor de toelating tot het praktijkonderwijs zijn de landelijke criteria gehandhaafd. Op
basis van de gegevens van de basisschool en de gegevens vanuit het TLV-PrO
onderzoek stelt Winkler Prins een aanvraag in Indigo op voor voor een
toelaatbaarheidsverklaring (TLV-PrO) bij het samenwerkingsverband. De aanvraag
wordt kritisch bekeken en indien de leerling aan de criteria voor praktijkonderwijs
voldoet, wordt het TLV toegekend. Kwaliteitsborging op de toetsing vindt plaats via
een systeem van audits en door de betrokkenheid van deskundigen bij de aanvraag.
Doelgroep
Voor het TLV-PrO onderzoek komen leerlingen in aanmerking die vanuit het
leerlingvolgsysteem grote leerachterstanden laten zien op met name begrijpend
lezen en rekenen en waarvan de verwachting is dat de leerling uitstroomt naar
praktijkonderwijs. Ook leerlingen waarbij de basisschool grote twijfel heeft over vmbo
of praktijkonderwijs kunnen aan het onderzoek deelnemen.
Criteria voor de aanvraag van een TLV - PrO
•
•

•

Een intelligentiequotiënt binnen de bandbreedte 55 tot en met 75 en
Een leerachterstand op tenminste twee van de volgende vier domeinen:
inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen of spellen, waarvan
minimaal een van deze twee domeinen inzichtelijk rekenen of begrijpend
lezen betreft en deze leerachterstand groter is dan of gelijk is aan 0,5 (zijnde
de uitkomst van 1 minus (dle/dl).
(leerachterstand van min. 3 jaar).

Procedure en planning
In de periode oktober/november inventariseren de schoolcontactpersonen bij de
basisscholen welke leerlingen mogelijk in aanmerking komen voor deelname aan het
onderzoek. Deze leerlingen worden half november bij Winkler Prins aangemeld
middels het vooraanmeldingsformulier.
Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen. Het didactisch onderzoek wordt
gehouden in de week van 17 t/m 21 januari 2022 op de praktijkschool van Winkler
Prins. Half december ontvangen de leerlingen hiervoor een uitnodiging.
Het psychologisch onderzoek wordt individueel afgenomen door de psycholoog van
Winkler Prins in de periode november t/m februari.
Indien een leerling voldoet aan de PrO criteria, wordt een dossier aangelegd voor de
aanvraag van een TLV-PrO indicatie. De meeste gegevens voor dit dossier kunnen
door de basisschool via OSO worden aangeleverd (zie hoofdstuk OSO). Daarnaast
wordt een ‘Zienswijze ouders’ en een OKR (of uitdraai Esis/ ParnasSys), getekend
door de ouders ingeleverd.
Nadat de aanvraag is goedgekeurd door het samenwerkingsverband ontvangen de
ouders een kopie van de toelaatbaarheidsverklaring.
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Toelatingsregeling eerste leerjaar
Toelating
De toelating tot het schooljaar 2022-2023 van Winkler Prins is gedelegeerd aan een
Toelatingscommissie Winkler Prins. Leden van de Toelatingscommissie zijn de directeuren
brugjaar en praktijkonderwijs, de coördinatoren en de schoolcontact-personen. De
voorzitter is de directeur brugjaar. De Toelatingscommissie kan zich door externe en
onafhankelijke adviseurs laten bijstaan, bijvoorbeeld bij het verkrijgen van
toelaatbaarheidsverklaringen voor praktijkonderwijs.
Uitgangspunt voor toelating is dat de in de basisschool ingezette ontwikkelingslijn van de
leerling in het brugjaar kan worden voortgezet op Winkler Prins.
Het brugjaar van Winkler Prins kenmerkt zich als een heroverwegingsjaar. Het advies van
de basisschool heeft betrekking op een te verwachten eindexamenperspectief en wordt
gebaseerd op het leerlingvolgsysteem dat de basisschool hanteert (Plaatsings-wijzer).
Het leerlingvolgsysteem omvat doorgaande ontwikkelingslijnen op verschillende leergebieden en eigen observaties. De directeur van de basisschool geeft vóór 15 maart 2022
een definitief niveauadvies.
De werkwijze van de Toelatingscommissie van Winkler Prins
De Toelatingscommissie plaatst de leerling overeenkomstig het advies van de directeur
van de basisschool in het brugjaar. Vervolgens plaatst de Toelatingscommissie de
leerlingen in een passende niveaugroep. Indien de aanmeldingsgegevens onduidelijkheden oproepen, volgt wederom een gesprek met de basisschool omtrent het advies.
Tijdens de warme overdracht is het voor de leerkracht van groep 8 mogelijk het definitieve
advies aan te vullen en toe te lichten.
Is er later sprake van een discrepantie van één schoolniveau tussen het advies van de
basisschool en de normen horend bij de eindtoets, dan levert de basisschool een
onderbouwing van het afwijkende advies aan Winkler Prins. De basisschool neemt hierin
het initiatief, waarbij ook ouders en Winkler Prins direct worden betrokken.
Het schooladvies wordt alleen heroverwogen en – indien nodig aangepast – als de leerling
de toets beter maakt dan verwacht, niet als de leerling de toets slechter maakt dan
verwacht. In dat laatste geval blijft het schooladvies leidend. Heroverweging kan ook leiden
tot het vasthouden aan het oorspronkelijke advies. Uiterlijk drie weken na het bekend
worden van de uitslag van de eindtoets (deadline 1 juni 2022) moeten de heroverwegingen
zijn afgerond. Het uiteindelijke advies van de basisschool blijft bindend.
Als een leerling een advies voor praktijkonderwijs heeft als gevolg van de toetsing in januari
of februari, dan zal door Winkler Prins in afstemming met de basisschool een
toelaatbaarheidsverklaring voor praktijkonderwijs worden aangevraagd bij het
samenwerkingsverband. Het betekent in principe dat deze leerling start op de
praktijkschool aan het Jan Salwaplein.
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Afspraken
Afspraken voor het goed kunnen uitvoeren van de zorgvuldige doorstroming en een
warme overdracht zijn voor het:
Basisonderwijs:
•
•

•
•
•
•
•

Voor de basisscholen wordt op Winkler Prins medio oktober een informatie-moment
gehouden. Tevens wordt de informatiebrochure voor de leerkracht van groep 8
uitgereikt.
Een voorlopig advies aan de ouders in oktober/november over het niveau van
elke leerling. De voorlopige advisering kan bestaan uit onderstaande
schooladviezen: pro, vmbo bb, vmbo bb/kb, vmbo kb, vmbo kb/gl-tl, vmbo gl-tl,
vmbo gl-tl/havo, havo, havo/vwo, vwo.
Op basis van het voorlopig advies voor praktijkonderwijs worden leerlingen
aangemeld voor het TLV-PrO onderzoek. Dit onderzoek vindt nog uitsluitend op
Winkler Prins plaats. Let wel: het onderzoek is géén vooraanmelding.
Betreffende leerlingen worden in januari op Winkler Prins uitgenodigd om aan het
onderzoek deel te nemen.
De Toelatingscommissie gebruikt een aanmeldingsformulier dat afgeleid is van een
regionaal aanmeldingsformulier.
Aanleveren van aanmeldingsformulieren en Plaatsingswijzer, overstapdossier via
OSO, uiterlijk 15 maart 2021 of eerder indien gevraagd.
In gesprek blijven met de schoolcontactpersonen van Winkler Prins over de
doorgaande lijn van elke individuele leerling.

Winkler Prins als het voortgezet onderwijs:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle leerlingen met een voorlopig pro-advies zullen worden getoetst.
Het in november voeren van overleg met elke leerkracht van groep 8 over het
voorlopige advies en de te nemen stappen.
Het organiseren van het TLV-PrO onderzoek in januari 2022.
Het organiseren van een tweede ronde TLV-PrO onderzoek in februari 2022 indien
geen vooronderzoek beschikbaar is.
Het aanleveren van de uitslagen van het onderzoek half februari ten behoeve van
de gesprekken rond het definitief advies voor vervolgonderwijs.
Het in maart/april voeren van overleg met elke leerkracht van groep acht over het
definitieve advies en de warme overdracht.
In het geval van heroverweging kunnen in incidentele gevallen de gesprekken nog
in mei plaatsvinden, met als deadline 1 juni 2022.
Het toelaten van een leerling tot het brugjaar van Winkler Prins op basis van het
advies van de directeur van de basisschool aan de hand van het leerlingvolgsysteem, de Plaatsingswijzer en de integrale onderbouwing.
Het informeren van de basisscholen over de toelating en plaatsing van hun
leerlingen.
Het organiseren van kennismakingsdagen voor de leerlingen.
Het organiseren van leerlingenevaluaties.
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Overstapservice Onderwijs (OSO)
Het samenwerkingsverband Groningen Ommelanden, waarvan Winkler Prins deel
uitmaakt, zet in op digitale overdracht van de leerlinggegevens van PO naar VO. Alle
scholen in de provincie Groningen maken gebruik van OSO voor het overdragen van de
gegevens voor de aanmelding in schooljaar 2022-2023. In het digitaal leerlingvolgsysteem
van de basisschool kan het OSO dossier aangemaakt worden en daarna kan het ingelezen
worden in het administratiesysteem van het voortgezet onderwijs.
Belangrijke aandachtspunten
•
•

•
•

•
•
•
•

Overdracht via OSO kan alleen plaatsvinden tussen PO- en VO-scholen die
hiervoor gecertificeerd zijn.
Ook bij gebruik van OSO blijft het noodzakelijk om de leerling aan te melden bij
Winkler Prins middels het invullen van het (digitaal) aanmeldingsformulier Winkler
Prins. Dit (digitaal) aanmeldingsformulier wordt ingevuld en ondertekend door de
ouders/verzorgers en de basisschool.
Bij een dubbel advies wordt de leerling door Winkler Prins geplaatst op het laagste
niveau.
De leerling wordt uiterlijk 15 maart 2022 aangemeld door middel van het inleveren
van bovenvermelde aanmeldingsformulieren Winkler Prins. Bij een reguliere
aanmelding geldt dat wanneer het aanmeldingsformulier wordt ingeleverd, het OSO
dossier ook klaarstaat voor uitwisseling met Winkler Prins.
De basisschool zet het OSO dossier klaar in het leerlingvolgsysteem waar
Winkler Prins via Brin-nummer (16 PI) staat aangegeven.
Ouders hebben recht op inzage van het OSO dossier. Eventuele opmerkingen van
ouders kunnen door de basisschool worden toegevoegd aan het dossier. Bij het
klaarzetten van het dossier moet een vinkje worden gezet bij ‘inzage’.
Na ontvangst van het aanmeldingsformulier vraagt Winkler Prins via OSO, met
behulp van het BSN nummer, de digitale gegevens op van de leerling.
Voor de leerlingen die worden aangemeld voor het praktijkonderwijs vraagt
Winkler Prins een toelaatbaarheidsverklaring aan bij het samenwerkingsverband.
In verband met deze aanvraag wordt er een dossier aangelegd. Hiervoor kunnen
aanvullend (getekende) documenten door Winkler Prins worden opgevraagd bij de
basisschool. Zie ook de informatie bij TLV-PrO procedure.

Samenstelling OSO dossier
Informatie voor alle leerlingen die aangemeld worden:
• De NAW gegevens
• Gegevens LOVS van groep 6 t/m 8. Het afnemen van de eindtoets is ook verplicht
voor leerlingen in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs.
• Bij een aanmelding van uit groep 7 gaat het om de gegevens van groep 5 t/m 7
• SCOL, ZIEN, Viseon
• Ingevulde Plaatsingswijzer inclusief definitief eindadvies. Van de Plaatsingswijzer
wordt ook het niveau eronder en erboven meegestuurd.
• Integrale onderbouwing van het VO-advies voor leerlingen met een disharmo-nisch
of bespreekprofiel en voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. De
integrale onderbouwing van het advies wordt in de Plaatsingswijzer zelf
beschreven, onder het kopje 'onderbouwing'.
• Na een eventuele heroverweging dient het overdrachtsdossier in OSO opnieuw
klaar gezet te worden voor de VO school.
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Aanvullende informatie voor leerlingen met extra ondersteuning en leerlingen
waarvoor een TLV-PrO wordt aangevraagd:
•
•
•
•
•
•

Dyslexieverklaring met onderzoeksverslag (indien van toepassing)
Dyscalculieverklaring met onderzoeksverslag (idem)
Overige onderzoeksverslagen (met toestemming ouders)
Handelings- of begeleidingsplannen met bijbehorende evaluatie van de laatste
twee schooljaren
Indien aanwezig: OPP
Bij aanmelding van een leerling met ondersteuning op basis van leerrendement:
een omschrijving van de ondersteuningsbehoefte en advies van het basisonderwijs
ten aanzien van de te bieden ondersteuning door Winkler Prins. De beschrijving
van de ondersteuningsbehoefte vindt plaats middels een bijlage in OSO
https://www.overstapserviceonderwijs.nl/app/uploads/2018/09/Bijlage-Toelichtingonderwijsbehoeften_06.pdf

De (digitale) aanmeldingsformulieren Winkler Prins voor het eerste leerjaar 2022-2023 zijn
in januari 2022 beschikbaar. De handleiding/instructie voor JouwVo volgt via de schoolcontactpersoon.
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Schoolcontactpersonen Winkler Prins

Ricardo Brongers
sr.brongers@winklerprins.nl

OBDS Westerschool
OBS de Kameleon
OBS de Sleutel
OBS de Schuthoek
SWS Oostermoer
OBS de Noorderbreedte
IKC Hoi Pippeloi

Riny de Boer
ja.de.boer@winklerprins.nl

OBS de Viermaster
RK Mgr. Bekkerschool
OBS Theo Thijssen Pekela
OJBS de Ommewending
CBS De Kern
CBS 't Haimstee

Henriëtte Postema
h.postema@winklerprins.nl

OBS de Braskörf
OBS Insp. Amerikaschool
OBS de Tandem
OBS Menterhorn
Jenaplanschool St. Willibrordus

Harma Bartelds
hf.bartelds@winklerprins.nl

OJDS in de Manne
OBS de Linde
CBS Groen van Prinsterer
Dorpsschool Meeden
CBS de Wegwijzer
CBS de Parel

Karin Lugtmeier
k.lugtmeier@winklerprins.nl
Tineke Valk
t.valk@winklerprins.nl

Wim Monnereauschool/Kindcentrum Westerwinde

Ineke Jager – directeur brugjaar – g.jager@winklerprins.nl
Taco Koudstaal – coördinator brugjaar – t.koudstaal@winklerprins.nl
Alie Stuut – directeur praktijkonderwijs – ae.stuut@winklerprins.nl
Tineke Valk – coördinator praktijkonderwijs – t.valk@winklerprins.nl
Taco Koudstaal – alle scholen die niet in dit overzicht staan
staan deze schoolcontactpersonen terzijde.

11
11

Groeimodel – Brugjaar

Basisschool

gymnasium
atheneum

* Leerlingvolgsysteem
* Plaatsingswijzer©

havo
mavo
vmbo-kader
vmbo-basis

Voorbeeld Mavo klas

Groeimodel - voorbeeld mavo 1 klas

Instroom

Concrete
leerdoelen
havo
Concrete
leerdoelen
mavo

Toetsing

Kwalificeren

•

•

•
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Concrete leerdoelen
per onderwijsniveau
RTTI maakt de leerprocessen
van leerlingen inzichtelijk
Leerlingen en ouders beschikken
over de leerdoelen voorafgaand
aan een periode.
Inzicht in leerdoelen van een
hoger niveau

Vraag 4

R
T
I
I

Vraag 5

R

Vraag 6

T
I

Vraag 1
Vraag 2
Vraag 3

Toets

•

Concrete
leerdoelen
mavo

Wat moet ik
naast de leerdoelen mavo
extra kunnen/
kennen voor
havo

Vraag 7

mavo
havo

Basisschool

Groeimodel-brugjaar
Instroom
brugjaar

Leerstofaanbod
en toetsing

Vervolgonderwijs
klas 2

gymnasium

gymnasium

gymnasium

atheneum

atheneum

atheneum

atheneum

atheneum

havo

havo

havo

havo

mavo

mavo

mavo

mavo

vmbo-kader

vmbo-kader

vmbo-kader

vmbo-kader

vmbo-basis

vmbo-basis

havo
* Leerlingvolgsysteem
* Plaatsingswijzer©
mavo

vmbo-kader

vmbo-basis
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Stap
toetsadviezen
Stap4.4.Uit
Uitde
deeindtoets
eindtoetsvolgt
volgteen
eentoetsadvies.
toetsadvies.Alle
Alle toetsen
toetsen hebben
hebben dezelfde zes toetsadviezen

Stap
Stap5.5.Het
Hetschoolschool-en
entoetsadvies
toetsadviesworden
wordenvergeleken
vergeleken

Stap
Stap6.6.Bij
Bijeen
eengelijk
gelijkofoflager
lagertoetsadvies
toetsadviesblijft
blijfthet
het schooladvies
schooladvies ongewijzigd

Stap
2. Het
team
vanvan
de de
school
geeft
hethet
schooladvies
Stap
2. Het
team
school
geeft
schooladvies

Stap
3. De
leerling
maakt
eeneen
door
dede
school
gekozen
eindtoets
inin
april/mei
Stap
3. De
leerling
maakt
door
school
gekozen
eindtoets
april/mei
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Vóór 1 maart
Vóór 1 maart

vmbo gl-tl
vmbo
vmbo gl-tl
gl-tl/havo
vmbo
havo gl-tl/havo
havo
havo/vwo
havo/vwo
vwo
vwo

Schooladvies
Schooladvies

pro
pro bb
vmbo
vmbo bb/kb
bb
vmbo
vmbo kb
bb/kb
vmbo
vmbo kb/gl-tl
kb
vmbo
vmbo kb/gl-tl

Stap
1. De
leerling
gaat
komend
schooljaar
naar
hethet
VOVO
Stap
1. De
leerling
gaat
komend
schooljaar
naar

2
2

66

INITITIEIEFF
DDEEFFIN ADVVIEIESS
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SSCCHHOO

Stap9.
9.De
Deleerling
leerlinggaat
gaatnaar
naarde
deVO-school
VO-school
Stap

Stap8.
8.Het
Hetdefinitieve
definitieveschooladvies
schooladvieswordt
wordtvastgesteld
vastgesteld
Stap
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Schooladvies
Schooladvies
heroverwegen
heroverwegen
eventueel
enen
eventueel
bijstellen
bijstellen

Toetsadvies
hoger?
Toetsadvies
hoger?

Alle eindtoetsen hebben
Alle eindtoetsen hebben
dezelfde
toetsadviezen
dezelfde
zeszes
toetsadviezen

T ET
TOO
ETSASDADVIES
VIES
prpor/ov/vmbo
vmbombo bbbb
vm
bb vm
bo
vmbboo bb/v/m
vm
bo kbkb/vmbbo kbkb
/
v
vmmbobo gl-vtmbo oglg-l-tl
gl-tl/l/havo tl
hahvaov/o/vw
o havo
v
w
o
v
w
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De leerling maakt een de door
Dedeleerling
eeneindtoets
de door in
school maakt
gekozen
deapril/mei
school gekozen eindtoets in
april/mei

Toetsadviesgelijk
gelijkofoflager?
lager?
Toetsadvies

5
5

3
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Stap7.
7.Bij
Bijeen
eenhoger
hogertoetsadvies
toetsadvieswordt
wordthet
hetschooladvies
schooladviesheroverwogen
heroverwogen
Stap
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Schooladvies &
Schooladvies &
toetsadvies vergelijken
toetsadvies vergelijken

vanaf schooljaar 2018/2019
vanaf schooljaar 2018/2019

EINDTOETSADVIEZEN
EINDTOETSADVIEZEN
EINDTOETSADVIEZEN
EINDTOETSADVIEZEN

Overgang van de basisschool naar de middelbare school
Overgang van de basisschool naar de middelbare school

Leerkrachten volgen de brede ontwikkeling
Leerkrachten
volgen
desamen
brede met
ontwikkeling
van
de leerling en
geven
het
van de
en geven
samen met het
team
vanleerling
de school
het schooladvies
team van de school het schooladvies

Naar welke middelbare
Naar welke middelbare
school ga ik straks?
school ga ik straks?

In 9Instappen
naar
hethet
voortgezet
onderwijs
9 stappen
naar
voortgezet
onderwijs
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