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De overgang van leerlingen van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs verdient  
meer dan ooit de aandacht van alle betrokkenen bij die overgang. Niet alleen is die overgang 
van oudsher al een grote stap voor iedere leerling en zijn directe omgeving, maar de invloeden 
van ‘passend onderwijs’ maken die overgang extra complex. Immers, aangepaste regelgeving en 
regionale beleidskeuzen hebben invloed op de wijze waarop leerlingen in het primair onderwijs 
begeleid en ondersteund worden en die moet zo veel mogelijk wederzijds afgestemd worden op 
de wijze waarop dat in het voortgezet onderwijs is georganiseerd.

De verschillen in structuur en cultuur tussen primair en voortgezet onderwijs waren en blijven 
groot. In dat spanningsveld is een procedure nodig die alle betrokkenen een beeld schetst van de 
wederzijdse belangen en gezichtspunten en de verschillende te maken keuzen. Maar er bovenal 
voor zorgt dat het belang van de leerling er niet door geschaad wordt. Die intentie leeft bij alle 
scholen en schoolbesturen in de regio de Bevelanden. Daarom roepen wij alle collega’s in de 
scholen op om zich de inhoud van dit handboek eigen te maken, maar ook om suggesties ter 
verbetering aan te dragen bij de projectleider doorgaande lijn po-vo. De stuurgroep doorgaande 
lijn po-vo komt zes keer per jaar bijeen om alle zaken omtrent doorgaande lijn po-vo te bespreken.

Niet onvermeld kan blijven dat de pandemie die sinds maart 2020 ook een stevige invloed had 
op het onderwijs, ongetwijfeld zijn sporen nagelaten heeft en nog nalaat op alle leerlingen. Het 
beoordelen van de prestaties van leerlingen, zowel cognitief als sociaal-emotioneel, is daarmee 
lastiger gemaakt. Via het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) werken alle scholen hard aan 
het herstellen van de eventueel opgelopen achterstanden. Dit herstelprogramma staat verder los 
van de afspraken in dit Handboek.

Kirsa de Jonge
Projectleider doorgaande lijn po-vo 
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INHOUD

Noot: om de leesbaarheid van dit handboek te bevorderen worden de termen 
primair onderwijs (po) of basisschool gebruikt voor alle scholen van het primair 
onderwijs, dus het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) 
speciaal onderwijs, tenzij in de tekst een specifieke schoolsoort wordt bedoeld. 
Dat wordt dan vermeld. Ditzelfde geldt ook voor het voortgezet onderwijs (vo): 
steeds wordt bedoeld voortgezet of voortgezet speciaal onderwijs, tenzij anders 
vermeld. Waar gesproken wordt over ouders wordt steeds bedoeld: de ouder(s) 
of eventueel de andere wettelijke vertegenwoordiger(s).
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11 DOELSTELLINGEN VAN DIT HANDBOEK

Een goede overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is van groot belang voor een 
succesvolle schoolcarrière. Daarom hebben de vier schoolbesturen van het primair en voortgezet 
onderwijs afspraken gemaakt over het proces van aanmelding en inschrijving op een school voor 
voortgezet onderwijs. De schoolbesturen hebben deze afspraken vastgesteld.

De afspraken zoals vastgelegd in dit handboek zorgen ervoor dat de overgang van het primair onderwijs 
naar het voortgezet onderwijs in Goes voor iedere leerling zo goed mogelijk verloopt. Het doel is het 
verhogen van de kans op het succesvol voltooien van de gekozen opleiding in het voortgezet onderwijs. 
In dit handboek staan de volgende elementen centraal: het advies van de basisschool, het beschikbaar 
hebben van onderwijskundige informatie, de voorlichting over schoolkeuze, de aanmelding en de 
verder afhandeling daarvan. In dit handboek zijn afspraken vastgelegd over het tijdstraject waarbinnen 
de verschillende onderdelen van de overstap worden uitgevoerd. Er is een periode vastgesteld voor 
oriëntatie, voor aanmelding, voor behandeling van de aanmelding bij extra ondersteuningsbehoeften en 
definitieve plaatsing.

VERZAMELING VAN GEGEVENS RONDOM DE SCHOOLKEUZE
Ten eerste dient het handboek aan verschillende partijen gegevens te verschaffen rondom de overstap van 
po naar vo:

 aan scholen voor primair onderwijs: over hoe het hun leerlingen vergaat, zodat zij hun advisering 
kunnen evalueren, bijstellen en verantwoorden;

 aan scholen voor voortgezet onderwijs: zodat zij hun toelating kunnen evalueren, bijstellen en 
verantwoorden;

 aan de gezamenlijke bestuurlijke partijen: om beleid te kunnen formuleren, te evalueren en waar nodig 
aan te passen.

TRANSPARANT PROCES VAN SCHOOLKEUZE NAAR AANMELDING EN TOELATING
Tweede doel is dat het handboek het proces van schoolkeuze naar aanmelding en toelating helder en zo 
duidelijk mogelijk laat verlopen. Voor ouders/verzorgers en leerlingen wil dat zeggen dat zij duidelijke 
informatie krijgen over de toelatingscriteria van de vo-scholen en dat de overstap van primair naar 
voortgezet onderwijs volgens afspraak verloopt.

KWALITATIEF HOOGWAARDIGE BEHANDELING DOOR DE VO-SCHOOL
Derde doel van het handboek is dat de vo-school alle aanmeldingen zorgvuldig behandelt. Dit kan een 
vo- school alleen als iedere aanmelding ook een echte aanmelding is.

DE PROFESSIONAL VOOR DE KLAS EEN HANDVAT TE GEVEN
Een vierde doel is de professional voor de klas in zowel het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs 
een handreiking te bieden bij het handelen naar de leerlingen, de ouders en de collega’s.

ZO GOED MOGELIJKE ADVISERING VAN DE BASISSCHOOL
En ten vijfde. Een goed basisschooladvies is belangrijk. Een leerling dient terecht te komen op een school 
met het onderwijstype dat het beste aansluit op de mogelijkheden en wensen van de leerling. De leerling 
moet niet worden overvraagd, maar ook niet worden ondervraagd wat betreft capaciteiten en inzet. 
Het streven is dat de leerling zonder vertraging het diploma van de geadviseerde onderwijssoort haalt. 
Daarbij is het zaak dat de leerling met zoveel mogelijk plezier aan de slag gaat.
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2 2 VOOR WIE IS DIT HANDBOEK

Het handboek is van toepassing op de instroom in het voortgezet onderwijs van Het Goese Lyceum en 
Ostrea Lyceum in Goes. Hieronder vallen de volgende opleidingen:

   Vmbo;
   Havo;
   Vwo (inclusief gymnasium);

De afspraken van het handboek gelden voor alle leerlingen die vanuit het primair onderwijs een advies 
hebben voor één van deze onderwijssoorten. Deze leerlingen kunnen komen uit het basisonderwijs, het 
speciaal basisonderwijs of het (voortgezet) speciaal onderwijs.

In overleg hebben we de procedure tot aanmelding van praktijkschool De Wissel toegevoegd. Dit is voor 
leerlingen met een Pro advies. Dit proces kan eerder gelopen worden en zal in hoofdstuk 5 en in bijlage 
6 verder worden toegelicht. 

Verder is het zinvol om het handboek ieder jaar door te nemen. Met name voor ib-ers, groepsleerkrachten 
bovenbouw, schoolleiders, teamleiders en brugklasmentoren. 

3 3 PROCEDURE OVERGANG DE PROCESFASE

De overgangsprocedure van po naar vo kent een aantal fasen. Deze worden in de hiernavolgende 
hoofdstukken nader uitgewerkt.

3.13.1  ADVIES VAN DE BASISSCHOOL
De school voor primair onderwijs stelt een schooladvies samen voor de school voor voortgezet 
onderwijs; Dit mag een dubbel advies zijn;

3.23.2  INFORMATIE OVERDRACHT
Het schooladvies wordt besproken met de ouders, waarna het overstapdossier – inclusief het OKR 
– door de school voor primair onderwijs gereed gemaakt wordt voor het voortgezet onderwijs;

3.33.3  HET ORIENTEREN DOOR OUDERS // LEERLINGEN OP HET VO
De leerlingen en hun ouders nemen kennis van de mogelijkheden en onmogelijkheden van de 
diverse opleidingen binnen de scholen voor vo;

3.43.4  HET AANMELDEN
De aanmelding van een leerling op een van de scholen gebeurd het liefst voor 15 maart, maar 
uiterlijk voor 1 april 2023;

3.53.5  BEHANDELING AANMELDING
De vo-school neemt de aanmelding in behandeling;

3.63.6  HET BESLUIT
De vo-school neemt een besluit over de aanmelding en communiceert hierover;

3.73.7 VOORBEREIDING
De leerling bereidt zich voor op zijn/haar eerste leerjaar in het vo.
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3.13.1   ADVIES VAN DE BASISSCHOOL 

Het schooladvies is gebaseerd op de leerprestaties en de leerlingkenmerken van een leerling gedurende 
een aantal jaren. Het schooladvies bepaalt op wat voor opleiding een leerling in het vo aan de slag kan 
gaan. Basisscholen moeten vóór 1 maart een schriftelijk schooladvies geven aan elk kind en dit advies 
uiterlijk 15 maart registreren in ROD (voorheen Bron). (Let op: vanaf schooljaar 2023-2024 wordt dit 
schooladvies tussen 10 en 31 januari gegeven en melden alle leerlingen zich aan voor de vo school 
tussen 25 en 31 maart). Advies is voor de ouders bindend [1]. Voor de scholen voor voortgezet onderwijs 
is het schooladvies van de basisschool leidend bij de beoordeling of een leerling toelaatbaar is.

Nadat de uitslag van de eindtoets bekend is geworden en deze hoger uitvalt dan het eerder gegeven 
advies, moet de basisschool het gegeven advies heroverwegen. Dan kan besloten worden tot aanpassing, 
maar dit is geen verplichting. Zowel het oorspronkelijke als het aangepaste advies worden in het 
leerlingvolgsysteem ingevoerd en met ROD (voorheen Bron) uitgewisseld. Ook het voortgezet onderwijs 
voert in het leerlingvolgsysteem zowel het oorspronkelijk als het herziene advies in.

Na het herziene schooladvies kan een leerling alsnog op een andere school worden aangemeld. De 
afspraak is dat dit uiterlijk 1 juni geschiedt. Vo-scholen zijn genoodzaakt hun formatie- en klassenplan, zo 
snel mogelijk na de aanmeldingen, te maken.

 3.1.1 3.1.1 AANBEVELING BELEID TOTSTANDKOMING SCHOOLADVIES

Het verdient aanbeveling om intern goede afspraken te maken over de wijze waarop het 
schooladvies tot stand komt en deze te communiceren met ouders en deze ook vast te leggen 
in beleid. In dit beleid is opgenomen welke professionals bij de samenstelling van het advies 
betrokken zijn. Hierbij adviseren wij dat bij de formulering van het schooladvies tenminste twee 
leerkrachten, de intern begeleider en de directeur van de school worden betrokken. Hierdoor is 
het voor iedereen helder dat het schooladvies een gezamenlijk advies van het schoolteam is en 
niet dat van een individuele docent. Daarnaast is ook de wijze waarop met de ouders hierover 
gecommuniceerd wordt, opgenomen in het beleid (zie ook 3.2 informatie overdracht).

ZIE VOOR VOORBEELD BELEID BIJLAGE 4.

Verder willen we adviseren om ook: 
  Het gesprek over het advies van de basisschool te laten starten in groep 7.
   Voor een leerling met extra onderwijsbehoeften eerder met de aanmeldingsprocedure te starten. 

Dit betreft niet alleen de leerlingen van een school voor speciaal basisonderwijs (sbo) of 
speciaal onderwijs (so) maar ook vanuit het regulier onderwijs.  
 
ZIE BIJLAGE 7: ROUTEKAART STAP VOOR STAP VAN PO NAAR VO 

[1]  Bron: website OCW

3.23.2    INFORMATIE OVERDRACHT 

Het wordt geadviseerd al aan het eind van groep 7 bij het oudergesprek het voorlopig advies voor het 
vervolgonderwijs aan de orde te stellen. Over dit advies vindt transparante communicatie plaats tussen 
ouders/leerling en de school. De volgende stappen maken onderdeel uit van de gemaakte afspraken:

STAP 1:
In groep 7 vindt een eerste, verkennend gesprek intern op school op hoofdlijnen plaats. Het is mogelijk 
dat de groepsleerkracht deze gesprekken samen met de intern begeleider voert. In dit gesprek worden 
werkpunten voor de individuele leerling besproken. Ook geeft de leerkracht een duidelijk beeld van de 
vaardigheden en (werk)houding van de individuele leerling. Als hulpmiddel hierbij, zijn per schoolsoort 
leerlingprofielen beschikbaar (zie bijlage 1 & 3).
Het verslag van dit gesprek gaat mee in de overdracht naar groep 8.

STAP 2:
Eind groep 7, vindt een vervolggesprek met de leerling en de ouders plaats. In dit gesprek worden de 
voorlopige richtlijn besproken en de ontwikkeling van de werkpunten besproken. Ook dit gesprek wordt 
op hoofdlijnen vastgelegd.

STAP 3:
In de maand februari van groep 8 vindt er opnieuw een gesprek met de leerling/de ouders plaats.  
Tijdens dit gesprek wordt het overstapdossier besproken en wordt het definitieve schooladvies vastgelegd 
in het onderwijskundigrapport (OKR). (bijlage 5 ) 

STAP 4:
Als het advies dat uit de eindtoets komt hoger uitvalt dan het gegeven advies, dan wordt het schooladvies 
heroverwogen. Er kan op verzoek van de school of de ouders nog een gesprek plaatsvinden over het 
schooladvies. Tijdens dit gesprek kan het schooladvies naar boven bijgesteld worden door de school, 
maar dit is geen verplichting. Het schooladvies naar beneden bijstellen is niet toegestaan.

 3.2.1 3.2.1  INFORMATIEPLICHT AAN OUDERS

In artikel 42 van de WPO en in artikel 43 van de WEC [2] is vastgelegd dat een school voor 
basisonderwijs verplicht is een onderwijskundig rapport op te stellen met een aantal gegevens 
die relevant zijn voor de vervolgschool in het voortgezet onderwijs. In het “besluit uitwisseling 
leerlinggegevens” worden deze gegevens opgesomd. Het overstapdossier (OSO) dat 
gegenereerd wordt door de verschillende leerlingadminstratiesystemen komt geheel overeen met 
de verplicht over te dragen gegevens. Ouders hoeven het OSO daarom alleen te tekenen voor 
gezien, ook al zijn ze niet akkoord met de inhoud (bijv. het schooladvies).
De informatieplicht is ook van toepassing als een basisschool van plan is om voor een leerling een 
‘warme overdracht’ te doen.

Toestemming van de ouders is alleen nodig voor het meesturen van volledige onderzoeks-
rapporten zoals het capaciteiten-, didactisch, medisch, logopedisch, psychologisch onderzoek, 
dyslexie/ dyscalculieverklaringen en dergelijke. Toestemming kunnen ze geven door op het OKR 
hun akkoord te geven middels een vinkje.
Voor de andere informatie in het formulier hoeft geen toestemming te worden gevraagd om door 
te sturen naar de vo-school. Want deze informatie valt binnen de kaders/grenzen van het Besluit 
uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens. Ouders moeten daar wel inzage in krijgen (eigenlijk 
een kopie) en je kunt ze de gelegenheid bieden om hun eigen visie toe te voegen.

[2] Besluit dateert van 2-5-2012, maar is ook onder de AVG van toepassing. In bijlage 5 is een samenvatting opgenomen.
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  3.2.2  3.2.2  ONDERWIJSKUNDIGE INFORMATIE

De informatie die door het primair onderwijs wordt overgedragen is voor het voortgezet onderwijs 
een belangrijke bron om de overstappende leerling goed te laten landen. Deze informatie bevat:

  een aantal administratieve gegevens;
  de didactische vorderingen gedurende ten minste de laatste drie schooljaren;
  een beeld van de werkhouding van de leerling;
  het cognitieve vermogen van de leerling;
  gegevens over de sociaal-emotionele ontwikkeling;
  gegevens met betrekking tot de gegeven of geïndiceerde begeleiding.

Deze informatie is wel gebonden aan spelregels, die grotendeels bepaald worden door de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) uit 2018. Een van de beginselen van de AVG 
is dataminimalisatie: er dienen zo min mogelijk persoonsgegevens te worden verwerkt. Dit lijkt in 
tegenspraak met de wens van het onderwijs om zo volledig mogelijk te zijn in de overdracht. Om 
dit zo compact mogelijk te doen is er een uniform OKR (deze is terug te vinden bij downloads 
op de website van SPVO) ontwikkeld. Hierin worden alleen de opvallende voor de overdracht 
noemenswaardige gegevens ingevuld.

  3.2.33.2.3  INFORMATIEOVERDRACHT VIA HET OVERSTAPDOSSIER  ((OSO))
 

De overdracht van gegevens vindt plaats via OSO (Overstap Service Onderwijs). Via OSO 
worden gegevens digitaal overgedragen van school A naar school B en worden deze gegevens 
ingelezen in het leerlingadminstratiesysteem van school B, mits beide scholen OSO-gecertificeerd 
zijn. Hiertoe wordt in het po het OSO gegenereerd uit het eigen leerlingvolgsysteem. Naast de 
wettelijk bepaalde set leerlinggegevens is er de mogelijkheid om aanvullende informatie (zoals 
bijvoorbeeld OPP, rapportages, enz) als bijlage mee te zenden. Voorwaarde hierbij is dat alle 
documenten ook zijn toegevoegd aan het digitale dossier in Parnassys. Dan is het slechts een 
kwestie van aanvinken, wat er allemaal meegezonden moet worden. In het OSO geeft de 
basisschool aan welke stukken aanwezig zijn in het leerlingendossier. Het ingevulde uniform OKR, 
wordt altijd als bijlage toegevoegd aan het OSO.

Het OSO geeft de ondersteuningscoördinator en mentor in het voortgezet onderwijs een 
totaalbeeld van de leerling die in zijn of haar klas komt. Het beschrijft de inhoud en het verloop van 
de basisschoolperiode en de invloed die leerkrachten en ouders gehad hebben op de ontwikkeling 
van de leerling.

  3.2.43.2.4  HET BELANG VAN EEN GOED INGEVULD OKR

Een goed OKR is extra belangrijk voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, naast de 
op iedere school beschikbare basisondersteuning. Voor de mentor in het vo is het belangrijk om te 
weten hoe de basisschool daarmee is omgegaan.

Belangrijke vragen in dit verband zijn:
  Is de ondersteuning over meerdere jaren voortgezet? 
  Heeft de leerling geleerd om te gaan met de situatie?
  Wat werkte goed? Wat werkte niet goed?
  Welke belemmeringen ondervindt de leerling in zijn ontwikkeling?
  Wat zijn sterke factoren in de ontwikkeling van het kind?
  Hoe heeft de basisschool die sterke punten benut?
  Welke specifieke ondersteuningsbehoeften heeft de leerling?
  Hoe is hier gedurende de basisschoolperiode op gereageerd?
  Wat was het effect?
  Heeft het regionale samenwerkingsverband “Kind op 1” een arrangement toegekend?

Leerlingen met een bijzondere onderwijsbehoefte ontvangen in het primair onderwijs extra 
ondersteuning in de vorm van een arrangement dat kan worden aangevraagd bij en zo nodig 
wordt toegekend door Kind op 1. De ondersteuningsbehoefte en het ontwikkelingsperspectief 
worden vastgelegd in het OPP.

In het vo wordt op een andere manier gewerkt. En dit vraagt, onder andere ook door de totaal 
verschillende structuur tussen het po en vo, om een nieuwe kijk op de al dan niet benodigde 
ondersteuning op de nieuwe school. Daarom bouwt het vo voort op de ondersteuningsbehoefte die 
door de po-school bij de overdracht in het OKR is doorgegeven met toestemming van de ouders. In 
het kader van dataminimalisatie wordt alleen die informatie overgedragen die strikt noodzakelijk is.
In het najaar van 2022 zal er een nieuwe werkwijze worden toegevoegd i.v.m. de nieuwe manier 
van samenwerken tussen Kind op 1 en SPVO Oosterschelderegio waar het gaat om leerlingen met 
arrangementen. 

 3.2.5 3.2.5  VERPLICHTE EINDTOETS IN HET BASISONDERWIJS

In het primair onderwijs is er sprake van een verplichte eindtoets. Deze moet worden afgenomen 
in de periode 15 april – 25 mei, afhankelijk van de keuze voor een papieren of een digitale 
eindtoets. (Vanaf schooljaar 2023-2024 wordt dit de doorstroomtoets die al in februari afgenomen 
moet worden) 
Binnen Albero scholen wordt door alle scholen de IEP Eindtoets van Bureau ICE afgenomen. 
Binnen Prisma Scholengroep wordt door de scholen gekozen tussen de Centrale Eindtoets CITO of 
de IEP Eindtoets van Bureau ICE afgenomen.
De voorwaarden voor de afname en de inhoud van de toetsen zijn vastgelegd in het Toetsbesluit po.
Basisscholen kiezen één eindtoets voor al hun leerlingen. Zij mogen dus bijvoorbeeld niet bij 
een aantal leerlingen de centrale eindtoets afnemen en bij de rest van de leerlingen een andere 
eindtoets.

Toetsen die de minister heeft goedgekeurd, laat het ministerie voor een periode van 4 jaar toe. 
Wel moet (een deel van) de inhoud ieder jaar anders zijn. Daarom vindt er jaarlijks een evaluatie 
plaats. Zo is het ministerie er zeker van dat de inhoud van alle eindtoetsen altijd betrouwbaar is en 
dat scholen bij leerlingen altijd het juiste toetsen. De eindtoets moet betrouwbaar en van goede 
kwaliteit zijn. Daarom gelden er voorwaarden voor bijvoorbeeld de inhoud en de afname van 
de eindtoets. Deze voorwaarden staan in het Toetsbesluit po. Naast het Toetsbesluit po is er een 
toetswijzer eindtoets po. Hierin staan de eisen voor de inhoud en vorm waaraan elke eindtoets 
moet voldoen.

De resultaten van de eindtoets zijn onlosmakelijk verbonden met het schooladvies en dienen 
door de basisschool aan de school voor voortgezet onderwijs te worden doorgegeven 
zonder toestemming van de ouders. Deze overdracht kan rechtstreeks van po- naar vo-school 
plaatsvinden, via de OSO-uitwisseling, naar de school die betrokken is bij de overdracht.

3.33.3    HET ORIENTEREN DOOR OUDERS // LEERLINGEN OP HET VO

Om tegemoet te komen aan de wensen van de leerlingen/ouders en de collega’s in het basisonderwijs, 
hebben de scholen voor voortgezet onderwijs gezamenlijk afspraken gemaakt met betrekking tot de 
werving/voorlichting en open dagen. 

Er zijn verschillende po-vo activiteiten die terug te vinden zijn in jaarkalender PO-VO activiteiten.  
Deze wordt door de VO scholen jaarlijks gezamenlijk voor de zomervakantie verstrekt. (BIJLAGE 8) 
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3.43.4  HET AANMELDEN

 3.4.1 3.4.1 TOELATINGSVOORWAARDEN

Aan de toelating tot het voortgezet onderwijs zijn bij wet twee voorwaarden gesteld:
   Er is een schooladvies van het basisonderwijs dat overeenkomt met het schooltype waartoe 

door ouders toelating gevraagd wordt. Het advies is leidend bij de plaatsing in het voortgezet 
onderwijs.

   Er is naast het schooladvies een tweede gegeven dat het advies van de basisschool ondersteunt. 
Dit is de score van de Landelijke Eindtoets. De uitslag van de eindtoets dient als tweede objectieve 
gegeven om onderadvisering vanuit het primair onderwijs te voorkomen (WPO, art. 42).

   De toelating tot het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs heeft als extra 
voorwaarden dat er een toelaatbaarheidsverklaring van het SPVO nodig is.  
 
ZIE HIERVOOR HOOFDSTUK 5 EN BIJLAGE 2.

 3.4.2 3.4.2  AANMELD-- EN BEHANDELRONDES

De aanmeldprocedure van de school is leidend. Ouders en kinderen kunnen voorafgaande aan 
de inschrijving het schoolondersteuningsprofiel van een school raadplegen, via de schoolgids, 
de website van de school of op de website van het Regionaal Samenwerkingsverband 
Passend Onderwijs (spvo-oosterschelderegio.nl). Nadat de ouders hun kind schriftelijk hebben 
aangemeld kan de school beoordelen of een leerling toelaatbaar en plaatsbaar is. Voor plaatsing 
moet wel zijn voldaan aan de onderstaande voorwaarden:

   De leerling moet voldoen aan de eisen in het Inrichtingsbesluit, dat wil zeggen dat de grondslag 
voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs in voldoende mate is gelegd (art. 3.1a). 
Dit betekent bijvoorbeeld dat een leerling met een vmbo-advies niet toelaatbaar is tot het vwo.

   Er is plaatsruimte op de school van aanmelding.
   Ouders respecteren de grondslag van de school.

Nadat vastgesteld is of een leerling toelaatbaar en plaatsbaar is, gaat de zorgplicht in voor 
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. 
Hiervoor geldt:

   Ouders moeten bij de aanmelding aangeven dat ze vermoeden dat hun kind extra 
ondersteuning nodig heeft. Wanneer ouders niet akkoord gaan met het uitwisselen van 
aanvullende documenten, dan moet de vo school de procedure in gang zetten om toch samen 
tot een oplossing te komen. Er moet echter op basis van informatie een besluit genomen worden. 

   De vo-school heeft 6 weken (met uitstel van 4 weken) om te beoordelen of de school waar is 
aangemeld ook de nodige ondersteuning kan bieden. Het heeft dan ook de voorkeur om voor 
leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften eerder (begin groep 7) contact te leggen 
met de vo-scholen. 

 3.4.3 3.4.3    ZORGPLICHT

De zorgplicht geldt voor iedere leerling die aangemeld wordt. Echter voor leerlingen die extra 
ondersteuning nodig hebben, vraagt dit de nodige expertise van de school. Voor deze leerlingen 
geldt dan dat de vo-school de leerling en diens ouders een passend onderwijsaanbod doet. Dat 
wil zeggen dat deze school de leerling plaats en de ondersteuning biedt die hij nodig heeft. Als 
de school de benodigde ondersteuning niet kan bieden, dan zorgt de vo-school voor een andere 
school waar die ondersteuning wel geboden kan worden. De vo-school wordt pas ontheven van 
zijn zorgplicht nadat de nieuwe school de leerling heeft ingeschreven.

  3.4.53.4.5  AANMELDFORMULIER

De scholen voor vo stellen ruim voor de aanmelddatum hun aanmeldformulieren beschikbaar. Zij 
sturen deze, op papier, op naar alle basisscholen. De leerkrachten groep 8 geven deze mee aan 
de leerlingen, zodra zij weten bij welke school zij zich aan willen melden. 

De leerlingen uit het primair onderwijs worden aangemeld via het aanmeldformulier. Het 
aanmeldformulier wordt voor een deel door de ouders en een deel door de leerkracht ingevuld. 
Daarna worden de aanmeldformulieren door de groepsleerkracht afgeleverd op, of opgestuurd 
naar de gekozen vo school. 

 3.4.6 3.4.6 EINDTOETSGEGEVENS

De eindtoetsaanbieder stelt voor iedere leerling die de eindtoets aflegt een leerlingrapport op 
(art. 8 lid 1 Toetsbesluit PO). Het leerlingrapport maakt, net als het schooladvies, deel uit van het 
onderwijskundig rapport (art. 8 lid 2 Toetsbesluit po). Dit betekent dat de regelgeving van het OKR 
van toepassing is (Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens). Volgens artikel 42 lid 1 
Wet po krijgen ouders een afschrift van het OKR. Deze systematiek betekent dus ook dat ouders 
zich niet kunnen verzetten tegen het uitwisselen van de resultaten van de centrale eindtoets met 
de vo-school, uitwisseling is verplicht. De eindtoetsgegevens maken deel uit van het formele OSO 
en is daarmee een verplicht onderdeel uit het dossier dat door de po-school overgedragen moet 
worden aan de vo-school van aanmelding.
Als een po-school zich heeft aangemeld bij de toetsaanbieder, dan worden de centrale 
eindtoetsgegevens via ROD uitgewisseld met het LAS.
De eindtoetsgegevens kunnen met een tweede OSO-uitwisseling digitaal overgedragen worden 
aan de vo-school.

3.53.5 BEHANDELING AANMELDING 
  

 3.5.1 3.5.1 VOORBEREIDEN TRAJECT

Het Goese Lyceum en Het Ostrea Lyceum, hechten waarde aan een zorgvuldig aanmeldtraject 
voor iedere leerling, maar met aandacht voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. 
Zoals eerder al beschreven in dit handboek behelst dit aanmeldtraject een langere periode dan 
de wettelijke termijn van 6 weken, uit te breiden met maximaal 4 weken tot 10 weken. Voor deze 
leerlingen wordt een traject uitgezet via “routekaart stap voor stap van po naar vo” dat in ieder 
geval in september groep 7 start. 

ADVIES STUURGROEP: 
Om de ruimte te creëren voor een optimale aanmeldingsprocedure, adviseert de stuurgroep 
om voor deze leerlingen ook hoofdstuk 5 en bijlage 1 en 2 verder te lezen. Aanmelding 
praktijkonderwijs of VSO. 
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3.63.6  BESLUIT AANMELDING

 3.6.1 3.6.1  INFORMEREN SCHOLEN EN OUDERS

De scholen brengen de ouders op de hoogte dat het aanmeldtraject wordt gestart. Op een later 
moment worden de ouders gemaild door de vo school over het besluit tot plaatsing.

 3.6.2 3.6.2  BEZWAARPROCEDURE

Ouders kunnen te allen tijde bezwaar maken tegen het besluit van een school tot het al dan niet 
toelaten van de aangemelde leerling. Het bezwaar van ouders moet gericht worden aan het 
bevoegd gezag van de school voor voortgezet onderwijs.

  3.6.33.6.3 WARME OVERDRACHT

Na de aanmelding is het streven van de vo-scholen om, daar waar nodig, contact op te nemen 
met de po-scholen. Dit contact geschiedt aan de hand van het OKR met als onderligger het OSO 
en dient te voldoen aan de AVG-richtlijnen: leg alleen vast wat wettelijk en/of met toestemming 
van de ouders overgedragen mag worden.

3.73.7  VOORBEREIDING KENNISMAKINGSDAG

De scholen voor vo nodigen in juni de nieuwe brugklassers uit voor een eerste kennismaking op hun 
nieuwe school. Deze eerste kennismaking neemt het onbekende van de nieuwe school weg en maakt 
daarmee de grote stap na de zomervakantie wellicht wat kleiner. Om de basisscholen voldoende 
gelegenheid te bieden allerlei activiteiten voor hun schoolverlaters te organiseren wordt de kennismaking 
op 1 dag gepland voor alle locaties van Het Goese Lyceum en Het Ostrea Lyceum. 
Deze dag wordt vastgesteld in de stuurgroep en jaarlijks opgenomen in het datumoverzicht dat 
toegevoegd wordt aan dit handboek en bovendien wordt gecommuniceerd via de kalender die met alle 
po-scholen voor de zomervakantie wordt gedeeld. Zo kan ook het po hier in haar planning rekening mee 
houden. (ZIE BIJLAGE 8) 

44 TERUGKOPPELING INFO VAN 
  VO NAAR PO

4.14.1   DE NIEUWE WERKWIJZE WARME UITWISSELING IN HET KORT:

Bij de terugkoppelmiddag, die in februari zal gaan plaatsvinden, kan informatie uitgewisseld worden 
van een vo-school naar een po-school (en vice versa) over een leerling die eerder de betreffende po-
school bezocht. Scholen in het po kunnen hiermee de kwaliteit van hun advies achteraf toetsen en hier 
lessen uit trekken voor de toekomst. De basisscholen krijgen hiermee inzicht in de schoolloopbaan van 
hun oud-leerlingen, de voorspellende waarde van hun adviezen en de voorspellende waarde van de 
eindtoetsscores. De groepsleerkracht van groep 8 kan specifiek navraag doen naar een aantal leerlingen 
en ook de brugklasmentor kan vragen stellen over hoe een leerling in de basisschool was. Zo is er sprake 
van over en weer leren van en met elkaar om het zo optimaal mogelijk voor iedere leerling te maken. 
De verdere werkwijze wordt begin schooljaar 2022-2023 verder uitgewerkt. Jullie worden hiervan zo 
snel mogelijk op de hoogte gebracht. 

4.24.2   GEGEVENS UITWISSELEN VOORTGANG VO 

Bij wet is geregeld dat terugkoppeling de eerste drie leerjaren van het voortgezet onderwijs betreft (dan 
is de differentiatie naar schooltype immers voor alle leerlingen bekend). Er is dus een privacygrondslag 
(in dit geval een wettelijke bepaling), op basis waarvan vo-scholen de betreffende informatie mogen 
uitwisselen met de po-scholen. De vo-school hoeft voor uitwisseling van deze gegevens geen toestemming 
te vragen aan de (ouders van de) leerling. 

De gegevens van de verwijzingen na 3 jaar kunnen vanaf november tot maart opgehaald worden bij 
mijnduo door de schoolleider van de po-school. Daarna worden ze weggehaald en kunnen ze niet meer 
worden opgevraagd. 

De po-scholen krijgen de gegevens ook via de NCO rapportage. Deze gegevens worden op 
schoolniveau en helaas niet meer op leerlingniveau uitgewisseld.
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55  HET PRAKTIJKOONDERWIJS EN VOORTGEZET 
SPECIAAL ONDERWIJS ((VSO))

De doorverwijzing vanuit het primair onderwijs naar het praktijkonderwijs of vso wezenlijk anders, 
deze is namelijk afhankelijk van een noodzakelijke toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Een dergelijke TLV 
moet worden afgegeven door het SPVO-Oosterschelde. Voor de TLV moet het po gegevens aanleveren 
bij de praktijkschool/ VSO. Een tijdig opgestart overleg tussen de school voor primair onderwijs en 
een beoogde praktijkschool of VSO-school is noodzakelijk om deze procedure goed te laten verlopen 
zonder bij leerling en ouders verkeerde verwachtingen te wekken. (zie bijlage 1,2 en 6: routekaart stap 
voor stap van po naar vo) 

5.15.1  AANMELDING PRAKTIJKONDERWIJS OF VSO

De aanmelding bij het Praktijkonderwijs of (V)SO gebeurt altijd schriftelijk. Nadat de leerling schriftelijk 
is aangemeld kan de zorgplicht ingaan. Hiervoor moet wel zijn voldaan aan de eerder genoemde 
voorwaarden in hoofdstuk 3.4.2.

Voor bekostiging van de praktijk/VSO-plaats is het noodzakelijk dat er een toelaatbaarheidsverklaring 
(TLV) wordt afgegeven. Voor de voormalige VSO-clusters 3 en 4 gebeurt dat door de commissie 
toewijzing ondersteuning (CTO) van het SPVO Oosterschelderegio. Voor de voormalige clusters 1 
en 2 gelden aparte procedures. Cluster 1 (visueel beperkten) en cluster 2 (communicatief en auditief 
beperkten) maken geen deel uit van de regionale samenwerkingsverbanden, maar zijn landelijke 
instellingen. Bij die instellingen kan expertise ingeroepen worden.

De zorgplicht geldt ook als er voor een leerling (nog) geen toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is afgegeven. 
De school van aanmelding moet de leerling een passend onderwijsaanbod doen of op zoek naar een 
andere passende en beschikbare plaats.

BIJLAGEN

PROFIELEN LEERLINGEN IN HET VO 
Als hulpmiddel bij de advisering voor het voortgezet onderwijs door het basisonderwijs kan de beschrijving van 
de verschillende typen leerlingen dienen. In het hiernavolgende overzicht worden profielen van de verschillende 
leerlingen beschreven. Achtereenvolgens komt aan de orde:

 het profiel van een leerling in het praktijkonderwijs;
 het profiel van een vmbo-leerling, waarbij de drie profielen van de drie verschillende niveaus (BL, KL en GL/

TL) naast elkaar zijn geplaatst;
 het profiel HAVO en het profiel VWO naast elkaar geplaatst.
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BIJLAGE 11 . TOELATINGSPROCEDURE PRAKTIJKSCHOOL DE WISSEL 

EEN LEERLING VOOR PRAKTIJKONDERWIJS 

   heeft een IQ tussen de 55 en 80; 
   heeft een leerachterstand van drie jaar of meer op twee van de volgende domeinen: begrijpend lezen,  

technisch lezen, spelling en/of inzichtelijk rekenen (waarvan één van de domeinen begrijpend lezen of  
inzichtelijk rekenen moet zijn).  

Instroom vanuit groep 7 is mogelijk. 

Contra-indicatie: Externaliserende en internaliserende problematiek (bijvoorbeeld gedragsproblemen of 
psychiatrische problematiek). 

DE PROCEDURE STAP VOOR STAP
1. De IB-er/leerkracht groep 7/8 neemt contact op met de zorgcoördinator van De Wissel voor een eerste  

screening van de leerling. Dit kan gedurende het gehele schooljaar, we denken graag met jullie mee. 
2.  Wanneer de zorgcoördinator mogelijkheden ziet brengt zij de leerling in bij de CvB (Commissie 

van Begeleiding) van praktijkschool De Wissel. De CvB bestaat uit een gedragswetenschapper,  
schoolmaatschappelijk werker en zorgcoördinator.  

3.  Indien de gehele CvB mogelijkheden ziet wordt de leerling uitgenodigd voor een kennismaking op  
De Wissel. 

4.  Deze kennismaking bestaat uit een kennismakingsgesprek met de zorgcoördinator en een rondleiding op  
De Wissel (voor de leerling, ouder(s)/verzorger(s) en uiteraard zijn de IB-er/leerkracht ook welkom).  

5.  Het inschrijf- en aanmeldformulier, een toestemmingsformulier en de schoolgids worden meegegeven tijdens 
de kennismaking. 

6.  De leerling wordt uitgenodigd voor een SCICA (Semigestructureerd Klinisch Interview voor Kinderen en  
Adolescenten) door de gedragswetenschapper. 

7.  De ouders worden uitgenodigd voor de sociale anamnese door de schoolmaatschappelijk werker. 
8.  Wanneer het inschrijf- en aanmeldformulier ontvangen is, wordt de aanleverende school middels het  

toestemmingsformulier verzocht om relevante gegevens aan te leveren. 

DE VOLGENDE INFORMATIE IS NODIG OM EEN TLV (TOELAATBAARHEIDSVERKLARING) AAN TE VRAGEN: 
   het onderwijskundig rapport (OKR)/ ontwikkelingsperspectief(plan) OP(P) met daarin de relevante  

gegevens van de leerling;  
  cognitieve (IQ), didactische (methode (on)afhankelijke toetsen) gegevens; 
  praktische/medische, sociaal-emotionele/gedragsmatige (onder andere werkhouding), informatie; 
   eventuele betrokken hulpverlening;  
  eventuele diagnoses; 
  eventuele bijzonderheden.  

9.  Met deze informatie wordt een start-OP opgesteld door De Wissel. Het start-OP wordt via de e-mail  
toegezonden aan ouders, evenals een aanvullende pagina t.b.v. de Commissie Toewijzing van  
Ondersteuning (CTO). Ouders krijgen zeven dagen de tijd om eventuele wijzigingen door te geven (anders 
wordt er vanuit gegaan dat ouders akkoord gaan met de inhoud). Het start-OP wordt uitgedraaid voor in het 
dossier en wordt ondertekend wanneer ouders op oudergesprek komen in de eerste schoolweek. 

10. De aanvraag voor de TLV (het start-OP en verdere relevante informatie) wordt digitaal verzonden naar de 
CTO. 

11.  Indien de CTO akkoord is, geeft de CTO een TLV af en deze wordt direct toegestuurd naar ouders. Er wordt 
ook een exemplaar naar De Wissel gestuurd.  

Veronique van Garsel 06-43795894 (ondersteuningscoördinator), v.garsel@ozeo.nl 

BIJLAGE 22 . PROFIEL PRAKTIJKONDERWIJS

Een leerling komt alleen in aanmerking voor plaatsing in het Praktijkonderwijs bij:
Een IQ van 55 t/m 80 + een leerachterstand van drie jaar of meer in twee of meer domeinen (Rekenen, 
Spelling, Technisch lezen en Begrijpend lezen), waaronder tenminste Begrijpend Lezen of Rekenen.

1. INTERESSE
De leerling voert eenvoudige praktische taken, die goed uit te oefenen zijn, gemotiveerd uit. De leerling 
verkiest alledaagse opdrachten boven schriftelijke en/of abstracte opdrachten.
De leerling kan routineklussen enthousiast uitvoeren.

2. INZET/TEMPO
De leerling kan met enthousiasme een redelijk tempo halen bij praktische en beroepsgerichte opdrachten. 
De leerling kan bij schoolse opgaven van een gemiddelde moeilijkheidsgraad niet tot een redelijk tempo 
komen; Vooral theoretische vakken vragen om een flinke tijdsinvestering. De leerling is gebaat bij veel 
persoonlijke stimulans en opdrachten met een duidelijke structuur. De leerling kan korte, eenduidige en 
eenvoudige taken die vaak herhaald worden, met inzet uitvoeren. Voor de leerling is juist praktische 
oefening heel erg belangrijk. De leerling heeft een duidelijke behoefte aan structuur, rust en veiligheid.

3. ZELFBEELD
De leerling is minder goed in staat om te reflecteren op de eigen prestaties.
Het zelfbeeld is gebaat bij directe resultaten na het maken van opdrachten waarvoor haalbare doelen 
zijn geformuleerd. Juist succeservaringen verminderen de sociaal-emotionele problematiek.
Tussentijdse feedback is voor de leerling erg belangrijk.

4. PROBLEEMOPLOSSEND VERMOGEN
De leerling heeft meer tijd nodig voor het opnemen van informatie en om het geleerde toe te passen in 
andere situaties of te combineren. Het doorsnee probleemoplossend vermogen is niet sterk ontwikkeld bij 
de leerling. De leerling heeft moeite met zelf ordening aan te brengen in de leerstof. De leerling leert door 
praktische inprenting, niet door inzicht.

5. CONCENTRATIE
De leerling heeft over het algemeen een korte spanningsboog, Vooral bij de vakken waar hogere eisen 
gesteld worden aan de cognitieve vaardigheden, zoals bij AVO-vakken. De leerling is vooral praktisch 
georiënteerd.

6. SOCIALE OMGANG
De leerling is gevoelig voor de manier van omgang met de leraar. De leerling reageert zeer 
persoonsgebonden. De leerling heeft behoefte aan duidelijke regels en structuur en aan bevestiging en 
complimentjes als het goed gaat. De leerling kan samenwerken met klasgenoten, maar heeft hulp nodig 
bij het oplossen van meningsverschillen. De leerling functioneert het beste in een vertrouwde omgeving.
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7. PLANMATIG WERKEN
De leerling heeft behoefte aan herkenbare, korte en gestructureerde opdrachten. Ondersteuning bij de 
uitvoering van de opdrachten is bijna altijd nodig.
De leerling is minder goed in staat om zelf structuur te maken in de uit te voeren opdrachten.

8. TAALVAARDIGHEDEN
De leerling kan eenvoudige teksten lezen over alledaagse onderwerpen die aansluiten bij de leefwereld. 
De teksten zijn eenvoudig van structuur, de informatie is herkenbaar geordend. De teksten hebben een 
lage informatiedichtheid en bestaan voornamelijk uit frequent gebruikte (of voor leerlingen alledaagse) 
woorden. De taalvaardigheden sec zijn voor de leerling geen ondersteuning om een opdracht of 
onderwerp te begrijpen.
Streefdoel: Referentieniveau 1F.

9. REKENVAARDIGHEDEN
De leerling kan, met hulp, eenvoudige rekenvaardigheden toepassen zoals hoofdrekenen, rekenregels 
gebruiken, meten en schatten.
In de concrete wereld kan de leerling de rekenvaardigheden functioneel (beperkt) toepassen. Streefdoel: 
Referentieniveau 1F.

10. HUISWERKATTITUDE
Het praktijkonderwijs kent in het algemeen geen huiswerk.
De leerling kan huiswerk alleen met gestructureerde hulp maken.

11. ZELFSTANDIGHEID
De leerling heeft behoefte aan structuur en tussentijdse positieve feedback. Daardoor ontstaan eerder bij 
theoretische opdrachten problemen.
De leerling kan bij voldoende oefening overzichtelijke praktische taken met enthousiasme uitvoeren. In het 
begin is voor de leerlingbegeleiding en controle erg belangrijk.

BIJLAGE 33 . PROFIEL VMBO, HAVO EN VWO

Op de hiernavolgende pagina’s is een onderscheid gemaakt tussen vijf leerlingprofielen op vijf domeinen:

1. Inzicht
2. Studiehouding/motivatie
3. Studievaardigheden
4. Sociaal-emotioneel functioneren
5. Referentieniveaus Taal en Rekenen.

Voor een uitgebreide beschrijving van de Nederlandse Referentieniveaus zie: 
www.taalenrekenen.nl/referentiekader

Voor een beschrijving van niveaus van het Europees Referentiekader, zie www.erk.nl
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PROFIEL

VMBO, BBL VMBO, KBL VMBO, GL/TL HAVO VWO

INZICHT - heeft een IQ tussen 75 en 90(LWOO) 
of tussen 91 en 95(BB); Cito tussen 
501 en 523

- heeft een basiskennis van de 
verschillende domeinen binnen de 
Nederlandse taal, rekenen en Engels 
volgens geldende referentieniveaus of 
streefniveaus ERK

- kan met aangeboden structuur van 
docent zijn leerdoelen bereiken

- heeft een IQ tussen 96 en 100 
(NIO); Cito tussen 524 en 528

- CVVO uitslagen liggen met 
uitzondering van maximaal 1 item op 
KB- niveau

- heeft een basiskennis van de 
verschillende domeinen binnen de 
Nederlandse taal, rekenen en Engels 
volgens geldende referentieniveaus 
of streefniveaus ERK

- kan met aangeboden structuur van 
docent zijn leerdoelen bereiken

- heeft een IQ tussen 101 en 107 
(NIO); Cito tussen 529 en 536

- CVVO uitslagen liggen met 
uitzondering van maximaal  
1 item op GT- niveau

- heeft een basiskennis van de 
verschillende domeinen binnen 
de Nederlandse taal, rekenen 
en Engels volgens geldende 
referentieniveaus of streefniveaus 
ERK

- kan met aangeboden structuur van 
docent zijn leerdoelen zelfstandig 
bereiken

- heeft een IQ: tussen 108 en 117 
(NIO); Cito tussen 537 en 544

- CVVO uitslagen liggen met 
uitzondering van maximaal  
1 item op havoniveau

- heeft een basiskennis van de 
verschillende domeinen binnen de 
Nederlandse taal, rekenen en Engels 
volgens geldende referentieniveaus 
of streefniveaus ERK

- kan met aangeboden structuur van 
docent zijn leerdoelen zelfstandig 
bereiken

- heeft een IQ hoger dan 117 (NIO); 
Cito tussen 545 en 550

- CVVO uitslagen liggen met 
uitzondering van maximaal  
1 item op vwo-niveau

- heeft een basiskennis van de 
verschillende domeinen binnen de 
Nederlandse taal, rekenen en Engels 
volgens geldende referentieniveaus 
of streefniveaus ERK

- kan met de docent als coach zijn 
leerdoelen zelfstandig bereiken 
gedurende een periode van 6 weken

STUDIE-
HOUDING/
MOTIVATIE

- voor AVO-vakken afhankelijk van de 
extrinsieke motivatie van de docent

- samenwerking onder voorwaarde van 
strakke begeleiding

- relatie met docent is van cruciaal 
belang voor het leren

- heeft baat bij weinig docenten en 
vakken

- praktijklessen boeien meer dan theorie

- voor AVO-vakken afhankelijk van de 
extrinsieke motivatie van de docent

- samenwerking onder voorwaarde 
van begeleiding

- heeft succes-ervaringen nodig om tot 
verhoogde motivatie te komen

- heeft extrinsieke motivatie van 
docent nodig om intrinsieke 
motivatie aan te vullen

- samenwerking onder voorwaarde 
van begeleiding

- is sterk taakgericht, waarbij het 
afhebben van het werk belangrijker 
is dan de opgedane kennis

- heeft extrinsieke motivatie van docent 
nodig om intrinsieke motivatie aan te 
vullen

- heeft sturing nodig om te komen tot 
samenwerken

- is sterk taakgericht, waarbij het 
afhebben van het werk belangrijker is 
dan de opgedane kennis

- is intrinsiek gemotiveerd
- heeft coaching nodig bij 

samenwerkings- opdrachten
- is taakgericht

SOCIAAL-
EMOTIONEEL

- wil een persoonlijke relatie met docent
- wordt sterk beïnvloed door 

leeftijdsgenoten

- koppelt leren aan de persoon van de 
leraar

- is gevoelig voor reacties van 
leeftijdsgenoten

- werkt sterk voor de leraar
- komt op school voor de sociale 

contacten

- werkt sterk voor de leraar
- komt op school voor de sociale 

contacten

- vindt contact en relatie met docent 
van ondergeschikt belang

- is in geringe mate gevoelig voor 
groepswerking

REFERENTIE Referentieniveau 
Nederlandse taal en rekenen: 
begin leerjaar 1: 1F, 
eind leerjaar 2: 1F, 
eind leerjaar 4: 2F

Referentieniveau 
Nederlandse taal en rekenen: 
begin leerjaar 1: 1F, 
eind leerjaar 2: 1F, 
eind leerjaar 4: 2F

Referentieniveau 
Nederlandse taal en rekenen: 
begin leerjaar 1: 1F,
eind leerjaar 2: 1F, 
eind leerjaar 4: 2F

Referentieniveau 
Nederlandse taal en rekenen:
begin leerjaar 1: 1F,
eind leerjaar 3: 2F, 
eind leerjaar 5: 3F

Referentieniveau 
Nederlandse taal en rekenen:
 begin leerjaar 1: 1F, 
eind leerjaar 3: 2F, 
eind leerjaar 6: 3F
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BIJLAGE 44 . FORMAT BELEID VERWIJZING NAAR VO 

STAPSGEWIJS NAAR HET VO
Het is wenselijk om alle stappen op te nemen in je schoolkalender, zodat iedereen op de hoogte is.

WANNEER WAT WIE

GROEP 7

MEI Gesprek om “voorlopige richting” (1) te bepalen 
1. Bespreken gegevens om tot voorlopige richting vo te komen.

HIERBIJ KIJKEND NAAR
a. De resultaten (CITO/IEP- methode)
- Rekenen
- Begrijpend lezen
- Studievaardigheden
b. Leren leren
- Werkhouding
- Taakgerichtheid
- Zelfstandigheid
- Ambitie
- Huiswerkattitude
c. Thuissituatie
d. Mogelijke verslagen onderzoeken
e. (Extra) onderwijsbehoeften
f. Sociaal emotionele ontwikkeling
- Betrokkenheid
- Welbevinden

directie- IB-groep 7 
leerkracht - groep 8 
leerkracht

MEI Overzicht maken 
leerling -argumenten- voorlopige richting

groepsleerkracht

JUNI Indien dit wordt afgenomen: 
- Entree toets
- LOVS toetsen

groepsleerkracht

JUNI/JULI “Voorlopige richting” bespreken groep 7 leerkracht 
met ouders en leerling 
(eventueel met IB of 
directie)

JULI Overdracht groep 7 en 8 leerkrachten 
en eventueel IB

GROEP 8

SEPTEMBER Plan van aanpak groep 8. Waar ligt de focus voor de groep, 
welke acties zetten we uit met welke argumenten

groep 8 leerkrachten 
eventueel met hulp van IB 
en/ of directie

SEPTEMBER Startgesprekken groepsleerkracht met 
ouders en leerling

BEGIN OKTOBER Informatieavond. Voorbereiden overstap naar vo
Waarbij een 1e kennismaking plaatsvindt met de VO - scholen. 
Traject verwijzing VO wordt gepresenteerd aan de ouders. 

Leerlingen worden geïnformeerd over de activiteiten op de 
activiteitenkalender vo. 

VO-gids en overige info van de vo-scholen gaan mee.

door groepsleerkracht 
voor ouders. eventueel 
met hulp van IB en 
directie
(het vo…?)

OKTOBER Kindgesprekken: doelen- leerlijnen bespreken met kinderen groepsleerkracht met 
leerling

OKTOBER/
NOVEMBER

Bezoeken vo scholen (of online) ouders met leerling

(UITERLIJK)
DECEMBER 

Voorlopige richtlijn herijken en komen tot “voorlopig 
advies” vo 

Voorstel plaatsing vo aan de hand van eerder ingevuld 
overzicht aangevuld met onderstaande: 
-  Methode onafhankelijke toetsen  

(Grafieken prognose vo in Parnassys of IEP) 
- Entreetoets groep 7 of LOVS IEP begin gr. 8
- Indruk betreffende algehele ontwikkeling/groei van leerling

directie- IB-groep 7 
leerkracht - 
groep 8 leerkracht

(UITERLIJK) 
DECEMBER

Ouder- en leerling voorlopig advies gesprekken groepsleerkracht, 
ouder(s), leerling

DECEMBER Start invullen onderwijskundige rapporten
(ZIE FORMAT SPVO.. OF HANDBOEK DOORGAANDE LIJN 
PO-VO DE BEVELANDEN) 

groepsleerkracht

JANUARI
PRISMA 
SCHOLENGROEP

Afname CITO toetsen LOVS leerlingen in de groep

JANUARI Aanmeldformulieren uitdelen leerkracht aan leerlingen/
ouders

JANUARI/ 
FEBRUARI

Met de klas op bezoek bij een vo school groepsleerkracht met groep

FEBRUARI OKR en OSO afronden 
(en bij vragen afstemmen met)

groepsleerkracht
(IB/directie)

EIND FEBRUARI OKR en OSO doornemen en laten ondertekenen groepsleerkracht met 
ouders (en leerling)

ADVIES UITERLIJK 
1 MAART

- OKR en OSO zijn klaar
-  Ouder/ leerling levert aanmelding in bij leerkracht  

(keuze vo wordt hiermee vastgesteld) 

groepsleerkracht

MAART Overzicht (eind groep 7) aanvullen 
leerling-argumenten - voorlopige richting - 
advies-gekozen school

groepsleerkracht

ADVIES UITERLIJK 
15 MAART 
(WETTELIJK
VÓÓR 1 APRIL)

- Aanmeldingsformulier wordt opgestuurd of afgeleverd op 
vo school

- OSO (met in ieder geval OKR als bijlage) uitwisselen 
nieuwe school 

- Gegevens uitwisselen met ROD (voorheen Bron) 

groepsleerkracht

directeur/ kantoor

directeur/ kantoor

APRIL Afname eindtoets
Aangetekend opsturen toetsen

leerlingen in de groep 
groepsleerkracht

MEI Uitslag eindtoets 
- Uitdraaien leerlingrapporten 
- Rapporten meegeven in gesloten enveloppe 

Is de uitslag hoger….
- Afstemming zienswijze school
- Toevoegen argumenten heroverweging op overzicht
- Gesprek voor heroverweging
- Aanpassen in Parnassys

Bij besluit heroverweging
- Voor 1 juni OSO uitwisseling met vo school

groepsleerkracht
groepsleerkracht

groepsleerkracht/IB/ 
directie
groepsleerkracht nodigt  
ouders/leerling uit
directie

directie

JUNI/JULI Geen rapportgesprekken groep 8

JUNI Na de aanmelding krijgen de leerlingen vanzelf bericht vanuit 
de gekozen vo-school. Hierna volgt een kennismakingsdag. 
(Dezelfde dag voor Het Goese Lyceum en Ostrea Lyceum locaties)
De leerlingen krijgen hiervoor vrij van de basisschool. 

vo-scholen

(1) Er is voor deze benaming gekozen, zodat het woord advies nog niet gebruikt wordt. Zo kunnen ouders er later geen rechten aan ontlenen.

26 27



VOORBEELD BRIEF VOOR OUDERS: VAN GROEP 88 NAAR BRUGKLAS

AANMELDINGSPROCEDURE PO-VO OP ………

Beste ouder(s), verzorger(s) van groep 8, 

Hieronder ziet u de stappen van de aanmeldingsprocedure vanuit het basisonderwijs naar 
het voortgezet onderwijs. U krijgt zo een duidelijk beeld van het proces hoe wij een advies 
formuleren en hoe de aanmelding verloopt richting de vervolgschool. In deze brief wordt 
het woord LVS vaak genoemd, dit staat voor LeerlingVolgSysteem. Wij gebruiken op school 
het IEP-LVS/ CITO-LVS

Mocht u nog vragen hebben, dan hoor ik dat graag!

Vriendelijke groet,

namens het team van ……. 

1.  Opzet niveau indeling in mei groep 7 maken de leerkrachten van groep 7 en 8 samen met de IB-er en 
de directie een eerste voorlopige richting. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de IEP LVS, de inzet, 
ambitie en methodetoetsen, maar ook naar de huiswerkattitude, zelfstandigheid van een leerling, enz. 

2.  Voorlopige richting gesprekken. Voor de zomervakantie in groep 7 worden de gesprekken gepland. 
U wordt hiervoor tijdig uitgenodigd. Dit gesprek wordt gevoerd met de leerling, ouder(s) en leerkracht. 
Dit is prettig voor ouders en leerlingen, zodat iedereen al enigszins een idee heeft van mogelijkheden 
voor het vervolg. 

3.  Afname LVS toets groep 8. Vervolgens wordt begin november opnieuw de IEP LVS bij alle leerlingen 
van groep 8 afgenomen. Dit gebeurt volledig digitaal in de periode van … t/m ..., waarbij de uitslag 
(+ advies) schriftelijk aan u als ouder en leerling wordt teruggekoppeld. Deze toetsuitslag wordt 
meegewogen naast eerder genoemde punten voor het definitieve advies.

4.  Schoolkeuze. De leerlingen gaan zicht orienteren op het kiezen van een school bij hun voorlopige 
richting. Ouders en leerlingen, kunnen bij de open dagen heel gericht zoeken, vragen en kiezen. 
Wanneer leerlingen/ouders twijfels hebben of geen goede schoolkeuze kunnen maken, biedt de 
leerkracht aan om opnieuw in gesprek te gaan.

5.  Adviesgesprekken. Voor de kerstvakantie groep 8 worden de adviesgesprekken gepland. U wordt 
hiervoor tijdig uitgenodigd. Dit gesprek wordt gevoerd met de leerling, ouder(s) en leerkracht. In het vo 
adviesgesprek, deelt de leerkracht de bevindingen van de school m.b.t. het schooladvies van de leerling.  

6.  Aanmelding in maart. De leerkracht geeft het aanmeldingsformulier voor de school naar keuze 
mee aan uw zoon/ dochter. Er is een deel dat door u als ouder wordt ingevuld en het andere deel 
zal de groepsleerkracht invullen. De groepsleerkracht zal alle aanmeldingsformulieren afgeven bij 
de vo scholen. De schoolkeuze en het niveau van het vervolgonderwijs wordt opgenomen in ons 
leerlingvolgsysteem. In maart hebben zo alle leerlingen een keuze voor een school gemaakt. 

7.  Eindtoets In de week van ... t/m ... april wordt de eindtoets afgenomen. Wij nemen de IEP eindtoets 
van Bureau ICE/ CITO eindtoets af. 

8. Uitslag eindtoets. Wanneer de uitslag van de eindtoets in mei bekend is, bespreekt de leerkracht de 
uitslag met IB en directie. De toetsuitslagen worden opgenomen in ParnasSys. In de meeste gevallen komt 
de uitslag overeen met het gegeven advies. Dit is een positieve bevestiging, voor zowel de leerkracht als 
de leerling. In sommige gevallen is de uitslag lager dan het gegeven advies. Het gegeven advies wordt 
hierbij niet aangepast. Mocht de uitslag hoger zijn dan het niveau waarop de leerling is ingeschreven, 
wordt in overleg met de ouders het advies wel of niet herzien. Wanneer het advies wordt herzien dan 
neemt de groepsleerkracht contact op met de vo-school. 

9. Terugkoppeling vanuit het vo. De leerlingen krijgen vanzelf bericht vanuit de gekozen school. Hierna 
volgt de kennismakingsdag in juni. De leerlingen krijgen hiervoor vrij van de basisschool.
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BIJLAGE 55 . ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT 

BEGELEIDENDE BRIEF OKR 

AANMELDFORMULIER
Gebruik alleen het papieren aanmeldformulier van dit schooljaar. Heb je nog formulieren nodig, vraag deze 
dan aan bij de administratie van de VO-school.

ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT
Gebruik ook alleen de laatste versie van het OKR. Het OKR is digitaal in te vullen via bijgevoegde link en dient 
vervolgens via OSO verzonden te worden. https://spvo-oosterschelderegio.nl/downloads-scholen/

Het OKR bestaat uit twee delen in één document. Beide delen dienen ingevuld te worden!
Deel 1 betreft een profielschets van de leerling. Hierin staat alle relevante informatie voor de mentor met 
betrekking tot positief stimulerende factoren.

In deel 2 verwoord je de ondersteuningsbehoefte van de leerling.
Indien er geen bijzonderheden zijn, plaats je alleen een kruisje bij ‘Geen bijzonderheden’ en vul je onder 
‘Toelichting’ verder niets in.

Indien ouders niet akkoord gaan met het meesturen van onderzoeksverslagen, gelieve dit duidelijk aan te geven 
op het OKR.

DUBBELE AANMELDING
Op meerdere scholen aanmelden is niet wenselijk. Mochten ouders dit toch doen, dan graag duidelijk aangeven 
op het aanmeldingsformulier, zodat de ontvangende school op de hoogte is.

CHECKLIST

OKR 
  Beide delen zijn ingevuld.
  Vermelde informatie is relevant.

Aanmeldformulier
  Voorzijde bovenaan: BSN is ingevuld.
  Voorzijde deel voor ‘School van herkomst’: volledig ingevuld.
  Achterzijde onderaan: Handtekening ouder/verzorger is geplaatst.
  Plaatsingsadvies is hetzelfde als het schooladvies op het OKR.

OSO
  Adres ouders/verzorgers in het LAS (Parnassys) is up-to-date.
  Status dossier: Klaar voor verzenden (overstap povo).

     N.B.: Het dossier wordt pas verzonden als de vervolgschool het opvraagt. De vervolgschool ontvangt alleen 
de gegevens uit het OSO en kan dus niet meekijken in het LAS (Parnassys) van uw school.

Met vriendelijke groet namens de themagroep 3,

Herman van den Dries

BIJLAGE 66 . RELEVANTE ARTIKELEN UIT DE WET-- EN REGELGEVING

BELANGRIJKSTE BEPALINGEN ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING ((AVG))

De AVG gaat over het rechtmatig omgaan met persoonsgegevens. De belangrijkste bepalingen uit de AVG zijn 
als volgt samen te vatten:

Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt in overeenstemming met de wet. Voor de betrokkene (dat is 
degene van wie de persoonsgegevens verwerkt worden) moet het behoorlijk en transparant zijn hoe en waarom 
de persoonsgegevens verwerkt worden.

Persoonsgegevens mogen alleen verzameld worden met een gerechtvaardigd doel. Dat doel moet welbepaald 
zijn en vooraf uitdrukkelijk zijn omschreven. Het doel waarvoor een organisatie de persoonsgegevens gaat 
verwerken moet verenigbaar zijn met het doel waarmee de persoonsgegevens zijn verzameld.

Verwerkt een organisatie of persoon persoonsgegevens? Dan moet de persoon van wie de persoonsgegevens 
worden verwerkt in ieder geval op de hoogte zijn van de identiteit van de organisatie of persoon die 
deze persoonsgegevens verwerkt (de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke) en van het doel van de 
gegevensverwerking.

Als organisaties persoonsgegevens verwerken, dan moeten ze daarbij als uitgangspunt hanteren ‘zo min 
mogelijk’. Dat houdt o.a. in dat de verwerking van de gegevens moet passen bij het doel waarvoor ze worden 
verwerkt.

De verwerkingsverantwoordelijke moet ervoor zorgen dat de gegevens juist zijn en zo nodig worden 
geactualiseerd.

De gegevensverwerking moet op een passende manier worden beveiligd. Voor bijzondere gegevens, zoals over 
ras, gezondheid en geloofsovertuiging, gelden extra strenge regels.

INRICHTINGSBESLUIT WVO

ARTIKEL 2. TOELATING ALGEMEEN
1. Het bevoegd gezag beslist over de toelating van leerlingen.
2. Het bevoegd gezag kan bepalen dat de in het eerste lid bedoelde bevoegdheid onder zijn 

verantwoordelijkheid wordt uitgeoefend door een door het bevoegd gezag in te stellen toelatingscommissie.
3. Het bevoegd gezag regelt de werkzaamheden, omvang en samenstelling van de in het tweede lid bedoelde 

toelatingscommissie en kan de uitoefening van de bevoegdheid door de commissie nader regelen.

ARTIKEL 3. TOELATING EERSTE LEERJAAR VWO, HAVO, MAVO, VBO, UITGEZONDERD PRAKTIJKONDERWIJS
1. Tot het eerste leerjaar van een school, behalve voor zover het betreft een school voor praktijkonderwijs, kan 

als leerling slechts worden toegelaten degene die:
a. afkomstig is van een school voor basisonderwijs en bij wie naar het oordeel van de directeur van de 

school voor basisonderwijs de grondslag voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs in 
voldoende mate is gelegd, of

b. afkomstig is van een school voor basisonderwijs of een speciale school voor basisonderwijs als bedoeld 
in de Wet op het Primair Onderwijs en aan het einde van het schooljaar de leeftijd van 14 jaar heeft 
bereikt, of

c. afkomstig is van een school voor speciaal onderwijs, een school voor voortgezet speciaal onderwijs of 
een school of instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op de 
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expertisecentra en bij wie naar het oordeel van de directeur van de desbetreffende school of instelling de 
grondslag voor het volgen van aansluitend Voortgezet onderwijs in voldoende mate is gelegd.

2. Het bevoegd gezag baseert zijn beslissing over de toelating op grond van het eerste lid op het schooladvies, 
bedoeld in artikel 42, tweede lid, eerste volzin, van de Wet op het primair onderwijs, of artikel 43, tweede 
lid, eerste volzin, van de Wet op de expertisecentra, dat Voor 1 maart wordt vastgesteld. Indien het 
schooladvies naar aanleiding van het resultaat van de centrale eindtoets of een andere eindtoets wordt 
gewijzigd, dan baseert het bevoegd gezag zijn beslissing op dat gewijzigde schooladvies.

3. De toelating tot het eerste leerjaar van een school kan niet Voorwaardelijk geschieden.
4. In gevallen waarin toepassing van het eerste of tweede lid niet mogelijk is, kan de inspectie afwijking van het 

eerste of tweede lid toestaan.

ARTIKEL 4. AANVULLENDE TOELATINGSVOORWAARDEN EERSTE LEERJAAR
1. Een onderzoek naar de geschiktheid van de kandidaat-leerling voor het volgen van het onderwijs aan de 

school waarvoor de toelating wordt gevraagd, kan uitsluitend worden afgenomen indien voor de kandidaat-
leerling geen schooladvies is vastgesteld of indien de kandidaat-leerling geen centrale eindtoets of andere 
eindtoets als bedoeld in artikel 9b van de Wet op het primair onderwijs, of artikel 18b van de Wet op de 
expertisecentra heeft afgelegd.

2. Onverminderd artikel 3, tweede lid, kan het bevoegd gezag van een school met een bijzondere inrichting 
waarvoor specifieke kennis of vaardigheden van de kandidaat-leerling noodzakelijk zijn, een onderzoek 
naar die specifieke kennis of vaardigheden bij de kandidaat-leerling afnemen.

ARTIKEL 8. BIJZONDERE TOELATINGSVOORWAARDEN SCHOLEN EN AFDELINGEN VBO, AANGEWEZEN OP 
GROND VAN ARTIKEL 24, VIJFDE LID, W.V.O.
Onverminderd het bepaalde in de artikelen 3 en 7 wordt een kandidaat-leerling niet toegelaten tot een school 
of afdeling, aangewezen op grond van artikel 24, vijfde lid, van de wet, dan nadat het bevoegd gezag zich 
ervan heeft vergewist dat dit onderwijs Voor hem het meest aangewezen is, gelet op de bijzondere aard en 
doelstelling van het desbetreffende onderwijs.

ARTIKEL 9. TOELATING GELIJKSOORTIGE SCHOOL
Een leerling, komende van een gelijksoortige school, wordt bij toelating geplaatst in het leerjaar waarin de 
leerling op die schoolonderwijs had mogen volgen.

BIJLAGE 77 . ROUTEKAART STAP VOOR STAP VAN PO NAAR VO

Deze routekaart is terug te vinden op het intranet van Prisma Scholengroep en Albero Scholen.

KIND OP 11  bespreekt samen met 
SPVO de plaatsing 
mogelijkheden van 

leerlingen met complexe ondersteuningsvraag.

Aanmelden
= zorgplicht

Ouders volgen 
via MAGISTER of 
SOMTODAY de 
voortgang van 

hun kind.

KIND OP 11  bespreekt samen met SPVO de plaatsing mogelijkheden van leerlingen met complexe ondersteuningsvraag.

Aanmelden= zorgplicht

Ouders volgen via MAGISTER of SOMTODAY de voortgang van hun kind.

KIND OP 11  
bespreekt samen met 

SPVO de plaatsing 

mogelijkheden van 

leerlingen met complexe 

ondersteuningsvraag.

Aanmelden
= 

zorgplicht

Ouders volgen 

via MAGISTER of 

SOMTODAY de 

voortgang van 

hun kind.
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BIJLAGE 88 . KALENDER VO ACTIVITEITEN BIJLAGE 99 . AFKORTINGEN 

 
AVO Algemeen voortgezet onderwijs

AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming

BB Basisberoepsgerichte leerweg (vmbo)

BSN Burger Service Nummer (vervangen door PGN)

Cap  capaciteitenonderzoek (intelligentie-onderzoek): afname bij verwijzing naar praktijkonderwijs of 

leerwegondersteunend onderwijs.

COTAN  Commissie Testaangelegenheden Nederland 

CTLV Commissie Voor Toelaatbaarheidsverklaringen (PO)

CTV Regionale Verwijzingscommissie, Voor indicatiestelling praktijkonderwijs 

CVVO CITO Volgsysteem Voortgezet Onderwijs 

DUO  Dienst uitvoering Onderwijs, beschikt over onderwijsgegevens leerlingen, t.b.v. bekostiging scholen

EOA eerste opvang anderstaligen 

ERK Europese Referentie Kader

GL//TL Gemengde/Theoretische Leerweg (vmbo)

Ib--er  Intern begeleider

KBL Kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo) 

LAS Leerling Administratie Systeem

LVS Leerlingvolgsysteem

Lwoo Leerwegondersteunend onderwijs (extra voorziening binnen het VMBO) 

OCO ondersteuningscoördinator (vaak nog zorgcoördinator/ zoco)

OSO Overstap Service Onderwijs

OKR Onderwijskundig Rapport

PGN  Persoonsgebonden Nummer 

PO Primair onderwijs 

PrO Praktijkonderwijs

ROD basisregister onderwijs (voorheen BRON)

SBO speciaal basisonderwijs

SO speciaal onderwijs

TLV toelaatbaarheidsverklaring

VMBO  Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Voortgezet onderwijs

VO Voortgezet onderwijs

VSO Voortgezet speciaal onderwijs

WEC Wet op de Expertisecentra 

WPO Wet op het Primair Onderwijs

Jaarkalender PO-VO activiteiten 2022-2023 
 

 
   VMBO basis/kader/gemengd 
mavo havo vwo gymnasium 

 
  VMBO basis/kader/gemengd 
mavo havo vwo gymnasium 

 
PO-VO bijpraat borrel 

Hoe ziet het huidige aanbod en de zorgstructuur van het Ostrea Lyceum en Het Goese Lyceum eruit? 
Woensdagmiddag 5 oktober 2022 15:00-17:00 uur 

Voor leerkrachten groep 7 & 8, directeuren PO en IB’ers 
 
 

Voorlichtingsavonden 
Hoe ziet het voortgezet onderwijs eruit? Maak kennis met het Ostrea Lyceum en Het Goese  Lyceum. 

18 & 19 oktober 2022 19:30-20:30 uur 
Voor ouders, uitnodiging volgt via de basisschool 

 
 

Informatiedagen 
Proef de sfeer op Het Goese Lyceum! 

Vrijdag 11 november en zaterdag 12 november 2022 
 

(Voor leerlingen en ouders, voor 1-11-22 aanmelden via de website) 
 

 
Open Huis 

Proef de sfeer op het Ostrea Lyceum! 
Vrijdag 4 november en zaterdag 5 november 2022 

 
(Voor leerlingen en ouders, voor 1-11-22 aanmelden via de website) 

 
Terugkoppelmiddag 

De warme overdracht tussen het PO en het VO. 
Woensdagmiddag 25 januari 2023 14:30-17:00 uur 

Voor leerkrachten groep 8 en brugklasmentoren 
 

 
Sneakpreview 

Samen met jouw groep 8 beide locaties van  
Het Goese Lyceum leren kennen. 

In de week van 30 januari  t/m 3 februari 2023 
 

(voor 1 november aanmelden via de basisschool) 
 

 
¡Go Ostrea! 

Samen met jouw groep 8 beide locaties van  
het Ostrea Lyceum leren kennen. 

In de week van 6 februari t/m 10 februari 2023 
 

(voor 1 november aanmelden via de basisschool) 

 
Uiterlijke datum aanmelden brugklassers 

Woensdag 15 maart 2023 
 

 
Juniorklas 

Een uitdagend programma voor meer- en hoogbegaafde 
kinderen op woensdagochtenden. 

Lessen van maart tot en met mei 2023 
 

(voor 1 november aanmelden via de basisschool) 
 

 

 
Kennismaking met de keuzeprogramma’s  

op de locatie Oranjeweg: Tweetalig vwo, Kunst & Cultuur en 
Technasium. Kennismaken met het keuzeprogramma waarvoor je 

hebt aangemeld. 
Woensdag 10 mei 15:00-17:00 uur 

 
(voor nieuwe brugklasleerlingen) 

 

 

 
Kennismaking nieuwe brugklasleerlingen en ouders 

 
Leerlingen: Woensdagmiddag 28 juni 2023 14.30-16.00 uur 

Ouders: Woensdagavond 28 juni 2023 vanaf 19.00 uur 
 

 
Kennismaking nieuwe brugklasleerlingen en ouders 

 
Leerlingen: Woensdagmiddag 28 juni 2023 15.00-16.30 uur 

Ouders: Woensdagavond 28 juni 2023 19.30 uur 
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BIJLAGE 1010 . RELEVANTE WEBSITES

www.overstapserviceonderwijs.nl
Hierop alle informatie over de digitale uitwisselingsmogelijkheden tussen scholen, dus ook die tussen po en vo.

PO: alle wet- en regelgeving met betrekking tot de overgang van po naar vo staan op deze gezamenlijke 
website van PO-Raad en VO-raad op een rij.

www.scholenopdekaart.nl
Hier vind je alle scholen voor zowel po als vo van Nederland.

www.samenwerkingsverbandenopdekaart.nl
Info over alle samenwerkingsverbanden passend onderwijs in Nederland.

https://spvo-oosterschelderegio.nl/downloads-scholen/ 
SPVO Oosterschelde. Het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs in regio de Bevelanden.

https://swvkindop1.nl/ 

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
Alle informatie over procedures en regelingen binnen de Europese wetgeving over gegevensbescherming: de 
AVG ( Algemene Verordening Gegevensbescherming) ofwel de GDPR (General Data Protection Regulation).

www.kn.nu/IBPonderwijs
Een site van Kennisnet i.s.m. PO-Raad en VO-Raad over informatiebeveiliging in het onderwijs. Inclusief de 
aandachtspunten onder de AVG.

www.vo-raad.nl/nieuws/centraal-aanmeldmoment-voor-vo-vanaf-schooljaar-2023-2024 
Op 8 februari heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel ‘Van eindtoets naar doorstroomtoets’. 
Hiermee komt er onder meer één centraal aanmeldmoment voor groep 8-leerlingen die naar het vo gaan: de 
week voor 1 april. De nieuwe wet geldt vanaf het schooljaar 2023-2024; het eerste centrale aanmeldmoment is 
daarmee de week voor 1 april 2024

BIJLAGE 1111 . INTERNE ONDERSTEUNINGSMOGELIJKHEDEN OSTREA

NAAM REMEDIAL TEACHING (RT)

DOEL Leerlingen begeleiden en helpen op het gebied van Leren en plannen. Adviseren 
leerlingen, ouders, vakdocenten, teamcoördinator, teamleider en mentoren

PARTNERS School, leerling

DOELGROEP Leerlingen 

NAAM INTERNE BEGELEIDING (IB)

DOEL  Leerlingen en docenten ondersteunen met een hulpvraag. De hulpvraag bevat 
gedragscomponent(en) of er is sprake van een diagnose, waarbij er een hulpvraag is 
over gedrag. Door handelingsgericht en opbrengstgericht te werken kan er passend 
onderwijs gerealiseerd worden voor leerlingen binnen de grenzen van het reguliere 
onderwijs. Het optimale leren staat hierbij centraal en vraagt om te kijken hoe dit leren tot 
stand komt maar ook waar belemmeringen vandaan komen. 

PARTNERS School, leerling, ouders, externe hulpverlening.

DOELGROEP Leerling met gedragsmatige hulpvraag die de expertise van de mentor overstijgt. De intern 
begeleider werkt samen met de leerling en geeft de mentor en het team adviezen in 
omgang met het gedrag.

NAAM ONDERSTEUNINGSKLAS

DOEL Het bieden van een maatwerktraject aan de leerling die dreigt vast te lopen in het 
onderwijs. Het doel van de ondersteuning is dat de leerling uiteindelijk weer volledig mee 
kan draaien met de eigen klas. Verzuim en uitstroom naar het speciaal onderwijs wordt 
hiermee getracht te voorkomen.

PARTNERS School, leerling, ouders/verzorgers, mentoren, docenten, evt. behandelaars.

DOELGROEP Leerlingen met (gediagnosticeerde) problematiek met behoefte aan structuur/overzicht 
en een veilige, prikkelarme omgeving. Er moet sprake zijn van problematiek waardoor de 
schoolgang belemmerd wordt en de leerling dreigt uit te vallen.
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NAAM FLEX

DOEL Het bieden van een maatwerktraject aan de leerling die dreigt vast te lopen in het 
onderwijs. Het doel van de ondersteuning is dat de leerling weer volledig mee kan 
draaien met de eigen klas. Verzuim en uitstroom naar het speciaal onderwijs wordt 
hiermee voorkomen.

PARTNERS School, leerling, externe hulpverlening, ouders. 

DOELGROEP Leerlingen met (gediagnosticeerde) problematiek met behoefte aan structuur/overzicht en 
een veilige, prikkelarme omgeving. Voornamelijk internaliserende problematiek en we zien 
als signaal vaak schoolverzuim.

NAAM JEUGDPROFESSIONAL

DOEL De leerling komt (weer) tot leren doordat er niet alleen gekeken wordt welke 
ondersteuning nodig is voor de leerling, maar ook voor zijn gezin, met de bedoeling 
problemen breed aan te pakken en deze structureel op te lossen. De hulp is gericht op 
het vergroten van het welbevinden van de individuele leerling en samenwerking met de 
ouders, zodat de leerling op school zo goed mogelijk kan blijven functioneren en uitval 
voorkomen wordt. 

PARTNERS School, leerling, gezin, Prokino, (CJG).

DOELGROEP Leerlingen die niet tot leren komen waarbij vermoedelijk een oorzaak ligt in niet alleen de 
leerling zelf maar mogelijk ook in de thuissituatie.

NAAM VERZUIMSPREEKUUR

DOEL Zorgelijk verzuim terugdringen. 

PARTNERS School, leerling, jeugdverpleegkundige GGD, Leerplichtambtenaar

DOELGROEP Leerlingen met zorgelijk verzuim. Daarvan is sprake wanneer een leerling veelvuldig en/
of langdurig door ziekte of andere omstandigheden geoorloofd afwezig is. Het betreft 
iedere vierde ziekmelding in twaalf schoolweken of bij de zevende aaneengesloten dag.

BIJLAGE 1212 .  INTERNE ONDERSTEUNINGSMOGELIJKHEDEN 
HET GOESE LYCEUM LOCATIE ORANJEWEG

DE MENTOR: SPIL IN DE ONDERSTEUNING 
(voor iedere leerling: taak van de mentor)

WAT OF WIE HOE WORDT HET UITGEVOERD

Elke klas heeft een eigen mentor. De mentor 
is het eerste aanspreekpunt voor de ouders 
en de leerlingen binnen school. 
Ondersteuning vindt zoveel mogelijk plaats 
binnen de klas. Mentoren kunnen gebruik 
maken van consultatie en advies bij de 
zorgcoördinator en leerlingcoördinator. 

In alle klassen is er wekelijks 1 mentoruur. In de brugklas t/m 
de herfstvakantie wekelijks 1 mentoruur en 1 studielesuur. De 
uren zijn gericht op studie- en sociale vaardigheden. Ook 
vinden er 1 op 1 mentorgesprekjes plaats. 
Daarnaast wordt er met ouder, mentor, leerling (OML) aan 
het begin van het schooljaar een gesprek gevoerd waarbij 
gereflecteerd wordt op hoe het gaat. 

INTERNE ONDERSTEUNING 
(in de klas, op school tijdens of na de les)

WAT OF WIE HOE WORDT HET UITGEVOERD

Hulp bij leren: 
Maatwerkuren
M4 ondersteuning 
Time Out
NT2 begeleiding 
Hulplessen

Maatwerkuren: Extra les krijgen in een bepaald vak. 
Opgave door leerling of docent/mentor.
M4-ondersteuning Aanmelding door mentoren waarin 
Mavo 4 -leerlingen verplicht werken aan schoolopdrachten. 
Time Out: Aanmelding via zorgcoördinator. Ondersteuning in 
een kleine setting rondom de executieve functies.  
NT2 begeleiding: Voor leerlingen die Nederlands als 
tweede taal hebben en korter dan 6 jaar in Nederland zijn.
Hulplessen: Voor leerlingen die minimaal twee niveaus lager 
scoren dan op het niveau waarop ze zitten, voor de vakken 
Nederlands, rekenen en Engels. 

Sociaal emotioneel:
Counselors
Rots en water training
Time-out (Oase)

Counselors: 3 vertrouwenspersonen binnen school waar 
leerlingen terecht kunnen met sociaal emotionele zorgen/
problemen. Aanmelding via mentor door ouders, leerling, 
basisschool etc. 
Rots en Water training: Weerbaarheidstraining gegeven 
door LO-sectie.
Time-Out: Een kleinschalig rustpunt in school waar leerlingen 
een time-out kunnen nemen. Aanmelding door de mentor via 
de zorgcoördinator. 

Interne begeleiding: 
Dyslexiebegeleider
Dyscalculiebegeleider
Ambulante begeleiders
(Hoogbegaafd, lichamelijke beperking, 
ASS, ADHD, ADD of aanverwante stoornis, 
taalstoornis, etc. )  

Wanneer een leerling vakoverstijgende problemen heeft kan er 
hulp worden geboden door interne of ambulante begeleiders. 
Er kan ondersteuning geboden worden bij leerproblemen, 
gedrag en sociaal emotionele problemen, zowel voor de 
individuele leerlingen als adviezen richting docententeam. 
Aanmelding verloopt via de mentor richting de 
zorgcoördinator. 
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EXTERNE ONDERSTEUNING, HULPLIJNEN BUITEN SCHOOL

WAT OF WIE HOE WORDT HET UITGEVOERD

-GGD (GGD-arts en 
jeugdverpleegkundige) 
-Leerplichtambtenaar
-Orthopedagoog samenwerkingsverband 
-Zorg Advies Team (ZAT)
-Externe instanties
-Huiswerkbegeleiding 

Ouders en leerling worden hierin betrokken. 

GGD: Naast de reguliere gezondheidsonderzoeken kan de 
arts en/of de verpleegkundige ingeschakeld worden bij hoog 
ziekteverzuim.  
Leerplichtambtenaar: Bij veel ongeoorloofd verzuim wordt 
de leerling aangemeld bij de leerplichtambtenaar voor een 
(advies) gesprek. 
Orthopedagoog: Kan ingezet worden voor adviezen, 
wanneer school handelingsverlegen dreigt te worden. 
ZAT: Is een multidisciplinair team, waarin school en 
hulpverleningsinstellingen met elkaar samenwerken. Inbreng in 
ZAT wordt gedaan door de zorgcoördinator.
Externe instanties: Afstemming met behandelaars voor 
schoolse handelingsadviezen. 
Huiswerkbegeleiding: Wordt aangeboden, tegen 
vergoeding, door externe instantie. 

BIJLAGE 1313 .  INTERNE ONDERSTEUNINGSMOGELIJKHEDEN 
HET GOESE LYCEUM LOCATIE BERGWEG

DE MENTOR: SPIL IN DE ONDERSTEUNING 
(voor iedere leerling: taak van de mentor)

WAT OF WIE HOE WORDT HET UITGEVOERD

Elke klas heeft een eigen mentor. De 
mentor is het eerste
aanspreekpunt voor de ouders binnen de 
school. Ondersteuning vindt zoveel mogelijk 
plaats in de klas. Mentoren werken samen 
met elkaar en kunnen ondersteund worden 
door een internbegeleider. 
Leerlingen die een extra zetje nodig hebben 
worden in een klas geplaatst, waarbij 
de mentor geschoold is om deze extra 
ondersteuning te bieden. De leerlingen 
in deze klas met extra ondersteuning 
hebben meer lessen van de mentor 
gedurende de week. Daarnaast is kleiner 
dan de reguliere klassen. 

In het eerste jaar start de mentor het eerste uur van de week op 
met de klas en neemt de week alvast door. 
In klas 1 en 2 zijn er twee mentor uren, in de bovenbouw 
is er één mentoruur. Daarnaast zijn er vier keer per jaar 
persoonlijke voortgangsgesprekken waarbij de mentor 
samen met de leerling reflecteert op hoe het gaat (wat gaat 
goed en wat kan beter en waar wil ik komende tijd aan 
werken). De loopbaanvragen zijn hierbij erg belangrijk (Wat 
kan ik? Hoe kan ik dat doen? Wat wil ik? Waar kan ik dat 
doen? Wie kan mij daarbij helpen?) 

INTERNE ONDERSTEUNING 
(in de klas, op school tijdens of na de les)

WAT OF WIE HOE WORDT HET UITGEVOERD

Interne begeleiders:
 

Intern begeleiders helpen in de klas of begeleiden 
individueel. 
Aanmelding voor ondersteuning van interne begeleiding gaat 
altijd in overleg met leerling en ouders. 
Wanneer een leerling vakoverstijgende problemen heeft 
kan er “kortdurende” hulp worden aangeboden door intern 
begeleiders. 
De internbegeleiders ondersteunen bij leerproblemen, gedrag 
en sociaal emotionele problemen

Preventieve begeleiding 1nul1: Gesprekken met de preventiemedewerker 1nul1 worden 
alleen ingezet na toestemming van ouders.
Als er problemen zijn die de reguliere ondersteuning in de 
school overstijgt, kan er een gesprek worden ingepland bij 
de preventiemedewerker van 1nul1 om advies te vragen 
of om eventueel door te verwijzen voor gespecialiseerde 
hulpverlening. 
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WAT OF WIE HOE WORDT HET UITGEVOERD

Hulp bij leren:
Maatwerkuur (mwu)
Bijlessen
Nederlands als tweede taal (NT2) 
begeleiding
Plannen en organiseren
Achterstanden inhalen
Motorische Remedial Teaching (MRT)
Talentbegeleiding
Dyslexie
Dyscalculie
Maatwerk

mwu is verplicht voor elke leerling één lesuur in de week. 
Tijdens het mwu kan huiswerk onder begeleiding gemaakt 
worden of extra uitleg worden gevraagd.
NT2 begeleiding is voor leerlingen die nog niet goed 
Nederlands spreken. De leerlingen krijgen naast de reguliere 
les extra taalondersteuning. 
MRT is voor leerlingen die hulp nodig hebben bij de 
motorische ontwikkeling. 
De talentbegeleiding is voor leerlingen die topsport 
beoefenen. De talentbegeleider kijkt mee naar de planning, 
helpt bij afstemmen met de docenten bij belangrijke toernooien 
en houdt contact met de trainer. 
Maatwerk is voor leerlingen die een route volgen afwijkend 
van de ‘normale’ lessen. Deze leerlingen worden door 
éénzelfde persoon begeleid. 
Voor dyslexie en dyscalculie zijn er specialisten die 
leerlingen ondersteunen en docenten adviseren. 

Sociaal emotioneel:
Thuishaven
Huiskamer
STOER lessen
Gezonde leefstijl lessen
Sociale vaardigheidslessen
Examenvoorbereiding (en examenstress)

De thuishaven is een oplaadpunt in de school, waarbij 
leerlingen tot rust kunnen komen buiten de klas en didactische 
coaching kunnen krijgen. In de thuishaven is een vast persoon 
aanwezig die de begeleiding verzorgd. 
De huiskamer is een ruimte waar leerlingen die last hebben 
van te veel prikkels, onder toezicht pauze kunnen houden.  
Elke brugklas maakt kennis met STOER-lessen, waarbij het 
gaat om weerbaarheid en sociale vaardigheden. Daarnaast 
heeft elke brugklas lessen in gezonde leefstijl. De derde klas 
heeft lessen in sociale vaardigheden en sociale omgang. 
In de bovenbouw is er een vervolg op de STOER lessen 
gericht op o.a. het vergroten van zelfvertrouwen en de 
examenperiode. 

Officiële diagnose: Leerlingen met een officiële diagnose worden geregistreerd 
in het leerlingvolgsysteem, hierbij worden ook de daarbij 
behorende faciliteiten toegekend.

Orthopedagoog 
Samenwerkingsverband:

De orthopedagoog kan o.a. worden ingezet voor observatie, 
adviezen, analyse dossier etc. op verzoek van school.

Samenwerking De Sprienke: Er is een intensieve samenwerking met Mytyl school De 
Sprienke. De expertise van De Sprienke is in de school 
aanwezig, waardoor er in de school ook advies en 
ondersteuning gericht op lichamelijke beperking kan worden 
ingezet. Deze inzet gaat altijd in overleg met ouders.

EXTERNE ONDERSTEUNING 
(Samenwerking met externen)

Trans disciplinair overleg (TDO): 
Wanneer een leerling dreigt vast te lopen en school kan zelf niet de ondersteuning bieden die de leerling 
nodig heeft, wordt de leerling in het TDO overleg besproken. Wanneer leerlingen worden ingebracht wordt er 
voorafgaand instemming van de ouders gevraagd. 
Vaste experts in het overleg zijn de zorgcoördinator, GGD-verpleegkundige, leerplichtambtenaar en preventie 
medewerker 1nul1. De zorgcoördinator is voorzitter van het overleg.

Externe samenwerkingspartners:

   Leerplichtambtenaar 
   CTO – leden samenwerkingsverband
   Ambulant dienstverleners
   Orthopedagoog RPCZ onderwijs expert
   Orthopedagoog Ziezon - zieke kinderen 
   (Thematisch) school en wijkagenten (jeugd)
   Emergis preventie 1nul1
   Jongerenwerkers 
   (GGZ) hulpverlening 
   Jeugdverpleegkundige GGD
   Jeugdarts GGD
   CJG medewerkers

Meldcode: 
Op het Goese lyceum werken we volgens de meldcode, die is vastgesteld door de rijksoverheid. Indien er 
signalen zijn die de meldcode in werking stellen, zullen we betrokkenen op de hoogte stellen van de stappen 
die gezet gaan worden. 

Samenwerkingsverband:
Indien er een vraag ontstaat, waarbij de school niet goed verder kan, wordt een leerling besproken in het 
CTO (Commissie Toewijzing Onderwijs) voor een advies welke vervolgstappen gezet kunnen worden.  

Jeugdverpleegkundige:
Indien leerlingen vaker afwezig zijn door ziekte, vraagt school advies aan de jeugdverpleegkundige hoe de 
leerling goed te begeleiden. 
Alle tweede klas leerlingen worden uitgenodigd voor GGD verpleegkundige. Indien er sprake is van 
medische en/of sociaal emotionele problematiek, wordt er contact opgenomen met ouders en een 
terugkoppeling gegeven aan de zorgcoördinator van de school.
Derde klas leerlingen kunnen op eigen verzoek of verzoek van de school ook uitgenodigd worden door de 
GGD- verpleegkundige. 

Leerplichtambtenaar:
De leerplichtambtenaar is één dag aanwezig op de locatie en geeft gevraagd en ongevraagd advies met 
betrekking tot de schoolgang van leerlingen. Mentoren kunnen consulteren bij de leerplichtambtenaar. Er is 
wekelijks afstemming met de verzuimcoördinator. 

Specialistische ondersteuning:
Voor leerlingen met een bijzondere hulpvraag op het gebied van TOS, Epilepsie en langdurige zieke 
leerlingen werken we samen met begeleiders die in de school aanwezig zijn voor de begeleiding van het 
docenten/de mentoren of de leerlingen zelf.  
Insteek is om zoveel mogelijk de begeleiding in de klas aan te bieden. Zo kan er worden gekozen om in de 
klas voorlichting te geven of juist alleen begeleiding aan de docenten die de leerling lesgeven. 
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