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INFORMATIEAVOND VO GROEP 7/8
SCHOOLJAAR 2022-2023

Inhoud
Tijdpad overstap naar VO
Groep 7:
- Didactische toetsen
- Preadvies
- Verschillende onderwijstypen

Groep 8 :
- Intelligentieonderzoek
- Didactische toetsen
- IZC schoolverlaters
- Definitief advies
- Aanmeldprocedure
- Eindtoets 2023
- Uitwisselingsmarkt
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Tijdspad
Groep 7
November
Januari/Juni
Juni/Juli

Informatieavond schoolverlaters groep 7/8 (BOVO procedure)
Afname Cito-toetsen
IZC vaststellen schoolverlaters
Voorlopige schooladvies tijdens voortgangsgesprek

Groep 8
NSCCT – IQ onderzoek
September
Oktober/November Afname Cito-toetsen



December
Januari/Februari
April

Juni

Evt. aanvullend didactisch onderzoek
Evt. sociaal-emotioneel onderzoek (o.a. voor LWOO)

Start open avonden/ open dagen /schoolbezoeken
IZC schoolverlaters : vaststellen schooladviezen
Adviesgesprek
OKR ter inzage ouders/verzorgers
Aanmelden VO met aanmeldformulier
Bericht van VO over plaatsing, eventueel tweede ronde bij niet plaatsing
Eindtoets
Uitwisselingsmarkt VO
Kennismakingdagen VO

De grote sprong
Bovo: een initiatief van de schoolbesturen voor primair en voortgezet
onderwijs in de regio Haaglanden.
Bovo-procedure: verzorgt de overgang van primair onderwijs naar het
voortgezet onderwijs in Den Haag, Leidschendam-Voorburg en
Rijswijk
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Uitstroom naar het VO

PO
VO

PrO

bo

sbo

vmbo

havo

so

vwo

vso

(LWOO)

Schooltypen
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Praktijkonderwijs
De leerling wordt voorbereid op het zelfstandig functioneren in de
maatschappij en op de arbeidsmarkt.
Praktijkschoolleerlingen met meer mogelijkheden kunnen doorstromen
naar het MBO.
Vakken: Engels, Nederlands, rekenen/wiskunde, maatschappijleer
informatiekunde, lichamelijke opvoeding.
Daarnaast beroepsgerichte vakken gericht op bijv. magazijn- of
vorkheftruckwerk, de horeca, de bouw en het grootwinkelbedrijf
(per school verschillend).

Voorgezet onderwijs
(vmbo, havo, vwo)
VWO

HAVO

VMBO
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VMBO
voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

Voorgezet onderwijs
(VMBO)
BASISVAKKEN

RICHTINGEN VANAF DERDE KLAS VMBO
(ELKE SCHOOL VERSCHILLEND)

• Nederlands

• Economie en ondernemen

• Engels + extra talen ( Frans of Duits )

• Horeca, bakkerij en recreatie

• Rekenen en Wiskunde

• Zorg en welzijn

• Aardrijkskunde

• Groen

• Geschiedenis
• Biologie
• Mens en maatschappij
• Kunst en cultuur

• Bouwen, wonen en interieur
• Produceren, instaleren en energie

• Mobiliteit en transport
• Media, vormgeving en ICT
• Dienstverlenging en producten
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LWOO
Leerweg ondersteund onderwijs
LWOO is een extra voorziening binnen de leerwegen van het vmbo.
LWOO is bedoeld voor:
• leerlingen die wel een VMBO-diploma kunnen halen, maar die
hierbij extra ondersteuning kunnen gebruiken.

VSO
Voortgezet speciaal onderwijs
• Samenwerkingsverband VO geeft een toelaatbaarheidsverklaring af.
• Vier clusters:
cluster 1: voor visueel gehandicapte leerlingen
cluster 2: voor auditief en communicatief gehandicapte leerling
cluster 3: voor verstandelijk, lichamelijk of meervoudig gehandicapte leerling
cluster 4: voor leerling met ernstige gedragsstoornis en/of psychiatrische problematiek
• Elk cluster heeft een eigen aanmeldingsprocedure. Deze wijkt af van BOVO- procedure
• Andere formulieren
• Ander tijdpad
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Groep 7

IZC vaststellen schoolverlaters
Alle leerkrachten komen samen om te bespreken welke groep 7
leerlingen schoolverlater worden. Wie sluiten hierbij aan;
• De leerkrachten van groep 7
• Intern begeleider (Marissa Altena)
• Orthopedagoog (Jojanneke van der Linden/Marissa Altena)
• Directie (Wilma Timmer en Ineke de Water/Mariska van Oosten)
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Didactische toetsen
Toetsen op verschillende leergebieden, zoals: begrijpend lezen,
inzichtelijk rekenen, spelling en technisch lezen.
Soorten toetsen:
• Leerling- en onderwijsvolgsysteem toetsen (CITO LOVS)
• Afname:
• Juni 2023 – Pre advies groep 7

Preadvies
Bestaat uit:
• Mening van de basisschool over:
• Het onderwijsniveau
• Het functioneren door de jaren heen
• Sociaal-emotionele ontwikkeling

• Onafhankelijke toets gegevens
• Cito toetsen
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Voorbereiding IQ onderzoek
In pre advies gesprek:
• Ouders tekenen voor intelligentieonderzoek dat begin groep 8 afgenomen wordt.

• Beide gezaghebbende ouders dienen te tekenen.
• Indien het kind ouder is dan 12 jaar, moet hij/zij ook tekenen.

• Informatiebrief NSCCT
Het toestemmingsformulier moet vóór het einde van dit schooljaar binnen zijn.

Groep 8
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Intelligentieonderzoek
Intelligentieonderzoek op SBO Het Avontuur
• NSCCT (september)
• WISC-V (individueel)
• Geen nieuw intelligentieonderzoek (i.v.m. recente
gegevens)
De NIO wordt alleen nog afgenomen indien meer informatie
nodig is op het gebied van inzichtvragen.

Waarom IQ?
• Onderbouwing schooladvies
• Praktijkonderwijs:
• IQ = < 80
• Leerachterstanden op minimaal twee vakken van meer dan 50%
(lager dan niveau E5)
• Aanvraag LWOO
• IQ = 75 – 90
• Leerachterstanden op minimaal twee vakken tussen de 25-50 % (tussen de E5 en M7)
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Sociaal- emotioneel onderzoek
Wordt alleen afgenomen indien nodig. U wordt hier als
ouders altijd (telefonisch) van op de hoogte gesteld.
Dit is nodig voor de aanvraag van LWOO:
• IQ >90
• Leerachterstanden op minimaal twee vakken tussen de 2550 % (tussen de E5 en M7).

NSCCT
(Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test)
• Geeft een indruk van de vermogens van een kind om iets te
leren en te begrijpen.
• Geen toets over schoolvaardigheden  Cito.

• Test over leggen van verbanden, relaties en dergelijke.
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NSCCT
De test bestaat uit:
• Vijf onderdelen van ieder 10 minuten.
• Gericht op:
•Verbale vaardigheden
•Ruimtelijk inzicht
•Numerieke vaardigheden

NSCCT
Duidelijk opbouw voor kinderen:
• Introductie taak
• Instructie + voorbeeldopgave
• 10 minuten zelfstandig taak maken.
De totale testafname is ongeveer 1,5 uur.
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NSCCT
Onze ervaring:
• Opgaven sluiten qua vraagstelling aan bij onze doelgroep.
• Duur testafname korter.
• Overzichtelijk boekje + antwoordformulier.
• Minder gevoel van frustratie/faalangst bij kinderen.
• Kinderen zijn zelf positief over de NSCCT.
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Didactische toetsen
Toetsen op verschillende leergebieden, zoals: begrijpend lezen,
inzichtelijk rekenen, spelling en technisch lezen.
Soorten toetsen:
• Leerling- en onderwijsvolgsysteem toetsen (CITO LOVS)

• Afname:
November 2022 – Definitief advies Groep 8

IZC schoolverlaters
Alle leerkrachten komen samen om de definitieve adviezen te
bespreken. Wie sluiten hierbij aan;
• De leerkrachten van groep 8
• Internbegeleider (Marissa Altena)
• Orthopedagoog (Jojanneke van der Linden/Marissa Altena)
• Directie (Wilma Timmer en Ineke de Water/Mariska van Oosten)
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Definitief advies
Bestaat uit:
• Mening van de basisschool over:
• Het onderwijsniveau
• Het functioneren door de jaren heen
• Sociaal-emotionele ontwikkeling
• Onafhankelijke toets- en testgegevens
• Cito toetsen en IQ onderzoek
Datum 13 december vanaf 12:00
Leerlingen zijn vanaf 12:00 vrij. U krijgt een tijd waarop u aanwezig moet zijn samen
met uw zoon/dochter.

Aanmelding tijdpad
Maand

Actie

Oktober t/m januari

Schoolbezoeken verschillende data.
Praktijk en VMBO scholen.

25 januari t/m 1 februari

Inzage Onderwijskundig rapport (OKR)

Februari

Inschrijvingen digitaal of persoonlijk eerste ronde:
11 tot 24 februari 2023

April

Begin april krijgt u via de online berichtgeving of mail te horen of u
zoon/dochter is aangenomen.

Inschrijving tweede ronde:
11 tot 21 april 2023
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Aanmeldingsprocedure
Na het bezoek aan de opendagen en informatieavonden maakt u met
uw zoon/dochter een top 6 van scholen.
Aanmelden:
• Persoonlijk
• Digitaal: Ouderrol in POVO OT
• VMBO (nog niet voor leerlingen een advies praktijkonderwijs).
• Vanaf volgend schooljaar: alles digitaal

Digitale ouderrol / Persoonlijk
Voorkeur aangegeven op formulier bij oriënterende gesprekken
De ouderrol in POVO OT
•
•
•
•

Inl og aanmaken voor i n a pplicatie POVO OT
Zel f aanmeldformulier en voorkeurslijst i nvullen in a pplicatie en versturen naar mi ddelbare s chool
In a pplicatie bevestiging a anmelding en bericht toelatingsbesluit bekijken
Inza ge i n OKR vi a ouderrol en de eigen zienswijze toevoegen

Persoonlijk – berichten van BOVO
• Vi a de e-mail bevestiging aanmelding en bericht toelatingsbesluit
• Aa nmelden vi a papieren aanmeldformulier en voorkeurslijst: op vri jdag 10 februari 2023 komt u de
code persoonlijk opha len op school. Deze code moet u inleveren met de gehele top 6 op de school van
uw eerste keuze
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Samenvatting Aanmelden
Belangrijke documenten:
•
•
•
•

Aa nmeldformulier + basisschooladvi es
Voorkeurslijst scholen
Onderwijskundig ra pport
Advi es: minimaal 6 s cholen i nvullen

Digitaal aanmelden/persoonlijk aanmelden
 ouders vragen naar ervaringen digitaal aanmelden
 1e ronde van aanmelden:
11 t/m 24 februari 2023

Eindtoets 2023
Op 18 en 19 april 2023 nemen wij een eindtoets af.
• Uitslag eindtoets eind mei 2023
• Hogere uitslag  heroverweging aanpassing schooladvies.
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Uitwisselingsmarkt
Juni 2023
Leerkrachten van groep 8 worden uitgenodigd door de VO scholen
voor een warme overdracht.
• Aanvullingen op OKR.
• Vragen van VO beantwoorden naar aanleiding van het OKR.

Belangrijke punten
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Belangrijke punten voor groep 8
Maand

Actie

November 2022

CITO toetsen groep 8

December 2022

13 december, definitief schooladvies groep 8

Januari 2023

Schoolbezoeken – top 6 samenstellen
25 januari tot 1 februari inzage OKR

Februari 2023

10 februari code ophalen op school  bij persoonlijk aanmelden
11 tot 24 februari inschrijven

April 2023

5 april digitaal / brief ontvangen bevestiging van de school waar uw zoon/dochter is
aangenomen. Niet aangenomen gaan wij samen kijken op welke scholen er nog plek is
voor de tweede ronde.
Tweede aanmeld ronde : 11 tot 14 april 2023
Eindtoets: 18 en 19 april 2023

Belangrijke punten voor groep 7
Maand
Juni 2023

Actie
Cito toetsen groep 7
Eind juni; voortgangsgesprekken + preadvies
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Vragen

Invullen formulier digitale berichtgeving
Wanneer u uw kind heeft aangemeld op een middelbare school,
ontvangt u van de school in april het bericht over de toelating van uw
kind.
• Digitale ouderrol (inloggegevens)
• Via email
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Meer informatie
•Leerkracht groep 8 en schoolgids
•Ouderfolder BOVO Haaglanden (volgt)

•Infographic aanmelden op vo
•Jaarkalender voor ouders
•Youtube filmpje: https://youtu.be/-PW3Yfhkf4U
•www.bovohaaglanden.nl/voor-ouders
•www.scholenwijzer.denhaag.nl
•www.passendonderwijs.nl
•www.swvzhw.nl
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