
  Procedure overstap po-vo; tijdspad 2022-2023 

 

De totstandkoming van het basisschooladvies op de ENMS 

Welke elementen wegen wij mee bij het basisschooladvies? 

- zelfbeeld en intrinsieke motivatie 

- werkhouding en taakgerichtheid 

- sociaal emotioneel welzijn/welbevinden 

- toetsresultaten vanuit het leerlingvolgsysteem IEP 

- observatie  

- kind kenmerken 

- ambities van de leerling 

 

Organisatie rondom het basisschooladvies 

Tijdspad 

- Dinsdag 29 november 2022; informatiebijeenkomst overstap PO-VO van 16.30 uur tot 

17.30 uur. Locatie Eerste Nederlandse Montessori School.  

- Maandag 12 december en dinsdag 13 december 2022; ontvangen (definitief) 

basisschooladvies. Dit advies komt tot stand in samenspraak met leider/leidster, directie, 

intern begeleider en bovenbouw coördinator.  

- Oriënteren op het VO; 10 oktober tot en met 5 november 2022 én 9 januari tot en met     

10 februari 2023 (https://scholenwijzer.denhaag.nl/categorie/vo  -> alle scholen in de regio). 

- Aanmelden eerste ronde; 11 februari tot en met 24 februari 2023. Digitaal aanmelden; 

formulier en voorkeurslijst invullen in eigen account in applicatie Onderwijs Transparant 

(OT). Vergeet niet de aanmelding op ‘definitief maken’ te zetten.  

- Bericht toelatingsbesluit; 5 april 2023 vanaf 15.00 uur.  

- Uitgeloot? Op 6 april 2023 na 17.00 uur kunt u zien welke scholen nog plek hebben.  

- Aanmelden tweede ronde. 11 tot en met 14 april 2023 (dezelfde werkwijze als ronde 1).    

20 april 2023 na 17.00 uur bericht over plaatsing.  

https://scholenwijzer.denhaag.nl/categorie/vo


 

Communicatie met het VO 

Via een digitale overdracht draagt de leider/leidster de leerling over aan de middelbare 

school (Onderwijskundig Rapport, OKR). Ouders/verzorgers krijgen het OKR ter inzage mee.  

 

Eindtoets 

Stappenplan na de uitslag IEP-toets 

1. Zodra de uitslag van de eindtoets bekend is, wordt deze meegegeven aan de 

leerlingen in een gesloten enveloppe. 

2. Het kan voorkomen, dat de uitslag van de eindtoets lager of hoger is, dan het 

gegeven basisschooladvies. 

3. Bij een lagere IEP-eindtoets score verandert er niets. Het basisschooladvies is 

leidend.  

4. In het geval van een hogere score op de IEP-eindtoets, dan mag het schooladvies 

heroverwogen worden. Het is niet verplicht om het gegeven advies aan te passen. 

5. Mogelijke wijzigingen worden bijgewerkt in het digitale overdrachtsdossier.  

6. Op de BOVO-uitwisselingsmarkt kan de leerkracht de wijzigingen toelichten.  

 

 

 


