
 

Protocol PO naar VO BS Antares  

Het protocol PO naar VO is bedoeld voor alle leerlingen die vanuit onze school doorstromen naar het 

VO.  

Ook voor de leerlingen van de Taalschool (groep 8) is dit protocol van toepassing. 

Voor de leerlingen met een OPP worden de eerste stappen in groep 6 gezet, voor de andere 

leerlingen is dit pas in groep 7. 

 

Af te nemen toetsen in groep 6, 7 & 8 

 

Wanneer  
 

Wat  Niveau 

Januari/Februari 
Groep 6 
 

CITO Rekenen 3.0 M6 [Wanneer OPP aanwezig, niveau van OPP] 

Boom LVS Begrijpend Lezen Blok 3A [Wanneer OPP aanwezig, niveau van OPP] 

CITO Spelling 3.0 M6 [Wanneer OPP aanwezig, niveau van OPP] 

CITO DMT LOVS M6 [Wanneer OPP aanwezig, niveau van OPP] 

CITO AVI LOVS M6 [Wanneer OPP aanwezig, niveau van OPP] 

Mei/Juni 
Groep 6 
 

CITO Rekenen 3.0 E6 [Wanneer OPP aanwezig, niveau van OPP] 

Boom LVS Begrijpend Lezen Blok 3B [Wanneer OPP aanwezig, niveau van OPP] 

CITO Spelling 3.0 E6 [Wanneer OPP aanwezig, niveau van OPP] 

CITO DMT LOVS E6 [Wanneer OPP aanwezig, niveau van OPP] 

CITO AVI LOVS E6 [Wanneer OPP aanwezig, niveau van OPP] 

November  
Groep 7 

Adit Adaptieve Toets 

Januari/Februari 
Groep 7 
 
 

CITO Rekenen 3.0 M7 [Wanneer OPP aanwezig, niveau van OPP] 

Boom LVS Begrijpend Lezen Blok 4A [Wanneer OPP aanwezig, niveau van OPP] 

CITO Spelling 3.0 M7 [Wanneer OPP aanwezig, niveau van OPP] 

CITO DMT LOVS M7 [Wanneer OPP aanwezig, niveau van OPP] 

CITO AVI LOVS M7 [Wanneer OPP aanwezig, niveau van OPP] 

Mei/Juni 
Groep 7 
 

CITO Rekenen 3.0 E7 [Wanneer OPP aanwezig, niveau van OPP] 

Boom LVS Begrijpend Lezen Blok 4B [Wanneer OPP aanwezig, niveau van OPP] 

CITO Spelling 3.0 E7 [Wanneer OPP aanwezig, niveau van OPP] 

CITO DMT LOVS E7 [Wanneer OPP aanwezig, niveau van OPP] 

CITO AVI LOVS E7 [Wanneer OPP aanwezig, niveau van OPP] 

Oktober  
Groep 8 

CITO Rekenen 3.0 Rekenniveau van de leerling 

Boom LVS Begrijpend Lezen Blok 5A [Wanneer OPP aanwezig, niveau van OPP] 

CITO Spelling 3.0 B8 [Wanneer OPP aanwezig, niveau van OPP] 

CITO DMT LOVS B8 [Wanneer OPP aanwezig, niveau van OPP] 

CITO AVI LOVS B8 [Wanneer OPP aanwezig, niveau van OPP] 

Januari 
Groep 8 

Drempelonderzoek  Enkel voor leerlingen die geen Route 8 kunnen maken 
(Topklas & VSO) 

April 
Groep 8 

Route 8 [Eindtoets] Adaptieve toets (leerlingen met een uitstroom naar 
Praktijkonderwijs of VSO hoeven deze niet te maken) 

Mei/Juni 
Groep 8 

CITO DMT LOVS Enkel OPP-leerlingen die nog geen AVI-plus hebben behaald 

CITO AVI LOVS Enkel OPP-leerlingen die nog geen AVI-plus hebben behaald 
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Groep 6 

Wanneer  
 

Wat  Wie  In ParnasSys 

September 
Groep 6 

Groepsplannen en breinkaart evalueren, opstellen en invullen 
voor groepsbespreking volgens HGW-cyclus. 
 

Leerkracht* Beide bestanden in de 
groepsmap 

 Opstellen OPP’s voor leerlingen die er geen hebben, maar wel 
nodig hebben. 
Deze wordt met de ouders en leerling besproken en 
ondertekend. 
 

 OPP met handtekening 

 Kennismakingsgesprekken voeren met leerlingen en ouders Leerkracht* Word-document met 
gemaakte afspraak en 
bijzonderheden in 
groepsmap 
 

Januari/Februari 
Groep 6 

Afnemen en evalueren CITO’s om inzicht krijgen in de 
mogelijkheden van de kinderen i.v.m. het landelijk gemiddelde. 
(zie schema) 
 

Leerkracht* Resultaten van de 
leerlingen 

Groepsplannen en breinkaart evalueren, opstellen en invullen 
voor groepsbespreking volgens HGW-cyclus. 
 

Leerkracht* Beide bestanden in de 
groepsmap 

Opstellen van OPP voor leerlingen met een achterstand van 15 
maanden of meer op rekenen en taal. Zo geven we de 
leerlingen een passend aanbod, waarbij ze zich zo goed 
mogelijk kunnen ontwikkelen. 
Deze wordt met de ouders en leerling besproken en 
ondertekend. 
 

Leerkracht* 
IB 

OPP met handtekening 

Maart 
Groep 6 

Rapport 1 en rapportgesprekken voeren met ouders en leerling. Leerkracht* Word-document met 
gemaakte afspraak en 
bijzonderheden in 
groepsmap 
 

Mei/Juni 
Groep 6 

 

Afnemen en evalueren CITO’s om inzicht krijgen in de 
mogelijkheden van de kinderen i.v.m. het landelijk gemiddelde. 

(zie schema) 
 

Leerkracht* Resultaten van de 
leerlingen 

Groepsplannen en breinkaart evalueren, opstellen en invullen 
voor groepsbespreking volgens HGW-cyclus. 
 

Leerkracht* Beide bestanden in de 
groepsmap 

Evalueren en aanpassen van OPP’s. 
Deze wordt met de ouders en leerling besproken en 
ondertekend. 
 

Leerkracht* 
IB 

OPP met handtekening 

Rapport 2 en rapportgesprekken voeren met ouders en leerling. Leerkracht* Word-document met 
gemaakte afspraak en 
bijzonderheden in 
groepsmap 

    
  * = verantwoordelijke 

(eindverantwoording ligt altijd bij 
directie) 
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Groep 7 

Wanneer  
 

Wat  Wie  In ParnasSys 

September  
Groep 7 

Groepsplannen en breinkaart evalueren, opstellen en invullen 
voor groepsbespreking volgens HGW-cyclus. 
 

Leerkracht* 
 

Beide bestanden in de 
groepsmap 

Opstellen OPP’s voor leerlingen die er geen hebben, maar wel 
nodig hebben. 
Deze wordt met de ouders en leerling besproken en 
ondertekend. 
 

Leerkracht* 
IB 

OPP met handtekening 

 Kennismakingsgesprekken voeren met leerlingen en ouders Leerkracht* Word-document met 
gemaakte afspraak en 
bijzonderheden in 
groepsmap 
 

November 
Groep 7 

ADIT afnemen. Leerkracht*  
 

Voorlopig advies bepalen op basis van resultaten ADIT en 
meerjarige systematisch vastgelegde observaties en 
toetsresultaten.  
 

Leerkracht* 
IB 
Directie 

Voorlopig Advies in 
Word-document in de 
groepsmap 
Resultaten van de 
leerlingen met notities 
 

Januari/ 
Februari  
Groep 7 

Afnemen en evalueren CITO’s om inzicht krijgen in de 
mogelijkheden van de kinderen i.v.m. het landelijk gemiddelde. 
(zie schema) 
 

Leerkracht* Resultaten van de 
leerlingen 

Groepsplannen en breinkaart evalueren, opstellen en invullen 
voor groepsbespreking volgens HGW-cyclus. 
 

Leerkracht* Beide bestanden in de 
groepsmap 

Evalueren en aanpassen van OPP’s. 
Deze wordt met de ouders en leerling besproken en 
ondertekend. 
 

Leerkracht* 
IB 

OPP met handtekening 

Maart 
Groep 7 

Rapport 1 en rapportgesprekken voeren met ouders en leerling. 
Tijdens dit gesprek wordt ook het voorlopig advies gegeven. 

Leerkracht* Word-document met 
gemaakte afspraak en 
bijzonderheden in 
groepsmap 
 

Mei/Juni 
Groep 7 
 
 

Afnemen en evalueren CITO’s om inzicht krijgen in de 
mogelijkheden van de kinderen i.v.m. het landelijk gemiddelde. 
(zie schema) 
 

Leerkracht* Resultaten van de 
leerlingen 

Groepsplannen en breinkaart evalueren, opstellen en invullen 
voor groepsbespreking volgens HGW-cyclus. 
 

Leerkracht* Beide bestanden in de 
groepsmap 

Evalueren en aanpassen van OPP’s. 
Deze wordt met de ouders en leerling besproken en 
ondertekend. 
 

Leerkracht* 
IB 

OPP met handtekening 

Rapport 2 en rapportgesprekken voeren met ouders en leerling. Leerkracht* Word-document met 
gemaakte afspraak en 
bijzonderheden in 

groepsmap 
 

Juli 
Groep 7 

De toekomstige leerkracht van groep 8 en IB kijken samen 
naar welke leerlingen kandidaat zijn voor het praktijkonderwijs 
en daarom een IQ-onderzoek moeten afnemen. 

Leerkrachten 
groep 7 & 8* 
IB 

Groepsnotitie met hierin 
de namen van de 
leerlingen 

    
  * = verantwoordelijke 

(eindverantwoording ligt altijd bij 
directie) 
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Groep 8 

Wanneer  
 

Wat  Wie  In ParnasSys 

September  
Groep 8 
 

Groepsplannen en breinkaart evalueren, opstellen en invullen 
voor groepsbespreking volgens HGW-cyclus. 
 

Leerkracht* Beide bestanden in de 
groepsmap 

Opstellen OPP’s voor leerlingen die er geen hebben, maar wel 
nodig hebben. 
Deze wordt met de ouders en leerling besproken en 
ondertekend. 
 

Leerkracht* 
IB 

OPP met handtekening 

Kennismakingsgesprekken voeren met leerlingen en ouders Leerkracht* Word-document met 
gemaakte afspraak en 
bijzonderheden in 
groepsmap 
 

Aanmelden leerlingen voor IQ-onderzoek i.v.m. 
Praktijkonderwijs. De leerkracht vult de formulieren in en zorgt 
ervoor dat ouders de toestemmingsverklaringen tekenen. Alle 
documentatie levert de leerkracht tijdig in bij IB. 
 

Leerkracht* 
IB 

Toestemmingsverklaring  

DOD’s aanmaken en invullen in Onderwijstransparant. 
 

Leerkracht* - 

Oktober/ 
November 
Groep 8 

Afnemen en evalueren CITO’s om inzicht krijgen in de 
mogelijkheden van de kinderen i.v.m. het landelijk gemiddelde. 
(zie schema) 
 

Leerkracht* Resultaten van de 
leerlingen 

 Afnemen en evalueren CITO’s en LVS voor leerlingen met een 
OPP om inzicht krijgen in de mogelijkheden van de kinderen 
i.v.m. het landelijk gemiddelde. 
(zie schema) 
 

Leerkracht* Resultaten van de 
leerlingen 

 Infoavond Brede School. Ouders worden gestimuleerd om met 
hun kind te gaan. Overleg met directie en IB wie er als 
afgevaardigde van school aanwezig is.  
Nieuwe info m.b.t. het VO komt in de interne memo en op 
Parro 

 

Leerkracht 
IB 
Directie* 

- 

December 
Groep 8 
 
 

Advies bepalen op basis van het voorlopig advies, resultaten 
CITO’s en meerjarige systematisch vastgelegde observaties en 
toetsresultaten.  
 

Leerkracht 
IB 
Directie* 

Advies in Word-document 
in de groepsmap. 

Adviesgesprekken voeren met ouders en leerling.  
Het advies wordt niet gewijzigd, pas wanneer de Route 8 
uitslag binnen is. Het advies van school kan omhoog, niet 
omlaag.  
In het gesprek dient ook het DOD besproken te worden.  
Meegeven:  

- Boekje POVO (die kant op) 
- Adviesformulier school uit OT  
- Lijst van scholen met betreffende niveaus  
- Lijst met belangrijke dagen en zaken die nodig zijn bij de 

inschrijving 
 

Mochten ouders het niet eens zijn met advies, volgt een 
gesprek met de leerkracht, IB en/of directie. 
Wanneer Praktijk of VSO wordt geadviseerd, moeten er door 
ouders een toestemmingsverklaring getekend worden voor het 
uitwisselen van gegevens van de leerling en het 
onderzoeken/testen van de leerling. 
 

Leerkracht* Eventuele 
toestemmingsverklaring 
Word-documenten met 
gemaakte afspraken in 
Parnassys. 
 

IB neemt contact op met Praktijk of VSO. 
 

IB*  

Aanmelden Route 8 
 
 
 

Leerkracht*  
 
 



 

Protocol PO naar VO BS Antares  

Januari/ 
Februari 
Groep 8 

 
 

Afnemen drempelonderzoek voor aanmelding Topklas. 
(zie schema) 
 

Leerkracht* Resultaten van de 
leerlingen 

Groepsplannen en breinkaart evalueren, opstellen en invullen 
voor groepsbespreking volgens HGW-cyclus. 
 

Leerkracht* Beide bestanden in de 
groepsmap 

Evalueren en afsluiten van OPP’s. 
Deze wordt met de ouders en leerling besproken en 
ondertekend. 
De OPP wordt enkel verlengd op het gebied van technisch 
lezen wanneer een leerling nog geen AVI-Plus heeft gehaald. 
 

Leerkracht* 
IB 

OPP met handtekening 

DOD’s definitief maken. 
 

Leerkracht* - 

Maart 
Groep 8 

Leerlingen melden zich aan in het VO. 
 

- - 

Laptops testen en klaarmaken voor Route 8. ICT 
Leerkracht* 

- 

April/Mei 
Groep 8 
 

Afnemen en evalueren Route 8. Nadat de laatste leerling de 
toets af heeft, mail sturen naar A-Vision. Resultaten worden 
dan via de site vrijgemaakt. 
 

Leerkracht* 
 

Resultaten Route 8 

Heroverweging adviezen met directie en IB. De resultaten van 
Route 8 worden besproken. Zowel de leerlingen die hoger 
scoren, als de leerlingen die lager en op adviesniveau scoren. 
 

Leerkracht* 
IB 
Directie 

Conclusie per leerling 
apart in ParnasSys 

Leerlingen krijgen uitslag van aanname, zodra ze een afwijzing 
binnen krijgen, meteen actie ondernemen en kijken of ze een 
andere school willen kiezen, of kijken of je de afwijzing nog kan 
terugdraaien. Neem contact op met betreffende school. Vaak 
krijg je als leerkracht hier ook al bericht over. Laat de school 
van v.o. zelf deze melding doen bij de ouders. Zo blijf jij 
neutraal. 
 

Leerkracht* 
IB 

 

Warm overdracht met VO 
 

Leerkracht* - 

Mei/Juni 

Groep 8 

Afnemen DMT & AVI bij leerlingen met OPP. Evalueren om 

inzicht krijgen in de mogelijkheden van de kinderen i.v.m. het 
landelijk gemiddelde. 
(zie schema) 
 

Leerkracht* Resultaten van de 

leerlingen 

Groepsplannen en breinkaart evalueren, opstellen en invullen 
voor groepsbespreking volgens HGW-cyclus. (Enkel voor 
leerlingen met OPP) 
 

Leerkracht* Beide bestanden in de 
groepsmap 

Eventueel evalueren DMT & AVI en afsluiten van OPP’s. 
Deze wordt met de ouders en leerling besproken en 
ondertekend. 
 

Leerkracht* 
IB 

OPP met handtekening 

Juli 
Groep 8 

Ontvangen inschrijfformulieren VO in ParnasSys uploaden bij 
elke leerling. 
 

Leerkracht* Inschrijfformulieren  

 De kennismakingsmiddag op het VO, datum staat in POVO-
kalender. Leerlingen enkel in de ochtend naar school. 
 

Leerkracht* - 

 Voor het eind van de maand via diekantop@gmail.com 
informatieboekjes voor komend schooljaar bestellen.  
 

Leerkracht* - 

 In schoolanalyse meenemen en bekijken of advies in de 
opvolgende jaren correct was. Deze gegevens staan in PO 
Vensters, de directeur heeft de inloggegevens en kan de info 
geven aan de leerkracht van groep 8 en IB geven. 

Leerkracht 
IB* 

- 

    
  * = verantwoordelijke 

(eindverantwoording ligt altijd bij 
directie) 

 

mailto:diekantop@gmail.com
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Na Groep 8 

Wanneer  
 

Wat  Wie  In ParnasSys 

Na Groep 8 In maart en juni wordt door de leerkrachten, IB en directie de 
schoolanalyse gemaakt. Er wordt niet alleen naar de CITO-
resultaten gekeken, maar ook naar de uitstroom en doorstroom 
VO. 
 

Alle 
leerkrachten 
IB 
Directie* 

 

 Referentieniveaus worden bekeken. leerkracht 
IB 
Directie* 

 

    
    
  * = verantwoordelijke 

(eindverantwoording ligt altijd bij 
directie) 

 


