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Dit document beschrijft het protocol van Montessorischool Loenersloot voor de overgang van de
basisschool naar het voortgezet onderwijs.
De onderwerpen die aan bod komen zijn:
● Tijdpad advisering en aanmelding VO Montessorischool Loenersloot
● Tijdpad advisering en aanmelding per Gemeente
● Advisering op Montessorischool Loenersloot
● Overgang naar het VO
● Verplichte centrale eindtoets

Tijdpad advisering en aanmelding VO 2020-2021 Montessorischool Loenersloot
Juni/juli (vorig schooljaar)

September
Vanaf 1 oktober
Oktober
Oktober / november

3 november
November t/m februari
Januari / februari

4 februari

9 februari

Eind februari
Uiterlijk 1 maart
19 t/m 22 april
Eind mei / begin juni

Mei / juni

Mei / juni
17 juni

29 en 30 juni

Juni/ juli

Bij het verslaggesprek wordt eind groep 7 het voorlopig advies naar
ouders gecommuniceerd. Dit gebeurt volgens het vaste format
“Voorlopig advies VO”, dat is besproken door lkr, ib en directie
School geeft voorlopige adviezen groep 8 door aan gemeente
Stichtse Vecht.
Ouders en/of school melden leerlingen aan bij scholen voor
praktijkonderwijs en vmbo-met-leerweg ondersteuning (LWOO).
School past tijdpad advisering POVO protocol aan.
VO folders met daarin open dagen en toelatingsinformatie wordt
door PO school aan de kinderen van groep 8 verstrekt. Ouders van
groep 7 ontvangen een lijst met open dagen.
19.30 uur voorlichtingsavond VO op Montessorischool Loenersloot
voor ouders van groep 8 en belangstellende ouders van groep 7.
Informatieperiode VO ouders: scholenmarkten, open dagen, open
avonden, open lessen, enz.
Afname CITO LOVS M8
Rekenen, Technisch lezen (AVI / DMT indien nodig), Begrijpend lezen
en Spelling.
Doorspreken adviezen groep 8 leerkracht(en), intern begeleider en
directie. Adviesformulieren ondertekenen en meegeven aan ouders.
School print aanmeldformulieren Amsterdam vast uit.
Adviesgesprekken groep 8 voor kinderen en hun ouders.
Aanmeldingsformulieren Amsterdam kunnen alvast meegegeven
worden.
Er moet altijd een VO school van 1e EN 2e keuze zijn! (Amsterdam
zelfs meer!).
School zet leerlinggegevens klaar in Onderwijs Transparant.
Schooladvies moet gegeven zijn.
Afname centrale eindtoets.
Uitslag centrale eindtoets. Deze wordt via de mail door directie naar
ouders gestuurd. Bij een tegenvallende uitslag (anders dan het
schooladvies), volgt er telefonisch contact met de leerkracht.
Eventueel heroverwegen van het schooladvies o.b.v. uitslag
centrale eindtoets. Dit gebeurt alleen wanneer de uitslag van de
centrale eindtoets hoger uitvalt dan het schooladvies, altijd in
overleg met de ouders.
Warme overdracht tussen PO en VO scholen.
Doorspreken voorlopige adviezen groep 7 leerkracht(en), intern
begeleider en directie. Voorlopig adviesformulieren ondertekenen
en meegeven aan ouders.
Verslaggesprekken met mededeling voorlopig advies groep 7.
Voorlopig adviesformulieren ondertekenen en meegeven aan
ouders.
Kennismaken groep 8 op nieuwe school.
School stuurt uitschrijfbewijzen op naar VO scholen.

Tijdpad advisering en aanmelding VO 2020-2021 per gemeente ( voor zover nu bekend)
Stichtse Vecht

Hilversum

2
t/m
12
mrt
12
uur

Eerste aanmeldronde.
Ouders en/of school
melden de leerlingen
aan bij de VO scholen.
Basisschool stuurt Cito
resultaten, advies en
OKR op d.m.v. OSO in
Onderwijs Transparant
(en Parnassys)

2
t/m
6
mrt
12
uur

Eerste aanmeldronde.
ouders melden de
leerlingen aan bij de
VO scholen.

2
april

Plaatsingsbesluit eerste
ronde wordt
bekendgemaakt door
VO naar ouders (via de
mail) en basisscholen

10
mrt

Plaatsingsbesluit
eerste ronde wordt
bekendgemaakt door
VO naar ouders (via de
mail) en basisscholen

Amsterdam
va 12
febr.

Aanmeldformulier
downloaden tbv
aanmelden ( voor lln
buiten Amsterdam)

2
t/m
13
mrt

Eerste aanmeldronde.
Ouders en/of school
melden de leerlingen aan
bij de VO scholen.
Basisschool stuurt Cito
resultaten, advies en OKR
op d.m.v. ELKK (en
Parnassys)
Plaatsingsbesluit eerste
ronde wordt
bekendgemaakt door VO
naar ouders (via de mail)
en basisscholen

2
april

v.a.
Aanmeldformulier voor
15.30 2e ronde te downloaden
u
3
t/m
7
april
3
april

Informatiedagen van
VO scholen met nog
beschikbare plekken
voor 2e keuze
Doorgeven van
beschikbare plaatsen
VO (voor ronde 2) aan
basisscholen (via mail).

8
april
tot
15 u

Uiterlijke aanmelding
ronde 2
Wanneer er geloot
moet worden in ronde
2, wordt door de
betreffende VO school
informatie verstrekt
over de beschikbare
plaatsen op overige
scholen in de regio.

v.a.
10
mrt
11 u

Aanmelden school 2e
keus

3
april

Lijst met beschikbare
scholen 2e ronde staat
online

Nog
niet
bekend

Uiterlijke aanmelding
ronde 2
Wanneer er geloot
moet worden in ronde
2, wordt door de
betreffende VO school
informatie verstrekt
over de beschikbare
plaatsen op overige
scholen in de regio.
Basisschool stuurt Cito
resultaten, advies en
OKR op d.m.v. OSO in
Onderwijs Transparant
(en Parnassys)

3
t/m
7
april

Uiterlijke aanmelding
ronde 2
Wanneer er geloot moet
worden in ronde 2, wordt
door de betreffende VO
school informatie verstrekt
over de beschikbare
plaatsen op overige
scholen in de regio.

9
april

Plaatsingsbesluit
tweede ronde wordt
bekendgemaakt door
VO naar ouders (via de
mail) en basisscholen

Plaatsingsbesluit
tweede ronde wordt
bekendgemaakt door
VO naar ouders (via de
mail) en basisscholen

9
april
15.30
u

Plaatsingsbesluit tweede
ronde wordt
bekendgemaakt door VO
naar ouders (via de mail)
en basisscholen

zie ook: www.naarhetvo.nl/ouderinformatie-naar-het-vo voor Stichtse Vecht,
https://www.gooisegids.nl/aanmelding.html voor Hilversum en
www.voschoolkeuze020.nl voor Amsterdam

Advisering op Montessorischool Loenersloot
Om tot een afgewogen, eenduidig schooladvies te komen wordt op Montessorischool Loenersloot
de ontwikkeling van de kinderen op verschillende manieren gevolgd en in kaart gebracht.
We maken daarbij onderscheid in de sociale emotionele ontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling
van het kind.
De sociaal emotionele ontwikkeling wordt bijgehouden in ons sociaal emotioneel
leerlingvolgsysteem Zien! Hierbij wordt gelet op werkhouding, concentratie, doorzettingsvermogen,
planning, samenwerken en probleemoplossend vermogen.
De cognitieve ontwikkeling wordt bijgehouden gedurende de hele schoolperiode. We gebruiken
hiervoor de resultaten van methode afhankelijke toetsen. Daarnaast is er het Cito
leerlingvolgsysteem met daarin de verzamelde gegevens van de onafhankelijke metingen. Deze
worden opgebouwd vanaf groep 3.
Na het verzamelen en bespreken van alle verzamelde gegevens met behulp van observaties en
analyses van onze leerlingvolgsystemen wordt het schooladvies bepaald.
● Eind groep 7 krijgt het kind een voorlopige inschatting van het VO niveau, gebaseerd op de
cognitieve ontwikkeling en observaties tot dan toe. Dit is geen gegarandeerd advies, maar
geeft een indicatie van het te verwachten eindniveau. Dit wordt genoteerd op ons vaste
format “voorlopig schooladvies VO” en in ons leerlingadministratiesysteem Parnassys. Het
format wordt ondertekend door alle betrokkenen.
● Midden groep 8 (februari) volgt dan het definitieve schooladvies. Dit advies is leidend voor
de keuze voor het VO.
De adviezen die gegeven worden zijn schooladviezen. Het advies wordt door de
groepsleerkracht(en) opgesteld in overleg met intern begeleider (IB) en directie. Het gegeven
definitieve schooladvies kan niet meer aangepast worden. Alleen als de uitslag van de Cito eindtoets
naar boven toe afwijkt van het schooladvies kan de basisschool het advies (op verzoek van ouders)
heroverwegen, dit hoeft dus niet.

Overgang naar het VO
Het primair onderwijs (PO) en het voortgezet onderwijs (VO) zijn samen vertegenwoordigd in de
POVO groep. Elk jaar in november stuurt het POVO de tijdsprocedure ‘overgang naar het VO’ naar
alle scholen binnen ons samenwerkingsverband Passenderwijs. De basisscholen stemmen hun
procedure hierop af. Ouders worden ingelicht over de procedure via een VO folder die verstrekt
wordt door de basisschool.
Nadat het definitieve advies is gegeven , maken kinderen samen met hun ouders een keuze voor een
vervolgschool. Voorafgaand aan deze keuze hebben ze diverse scholen bezocht, is er in groep 8 ruim
aandacht besteed aan de verschillende typen onderwijs en hebben de ouders informatie gekregen
tijdens de informatieavond VO op Montessorischool Loenersloot.
De ouders en/of school melden hun kind aan bij de school van hun 1e keuze. Het varieert per VO
school of de ouders en/of de school het kind aanmelden;
School
Broklede ( Stichtse vecht)
A. Roland Holst College (
Hilversum)
St. Aloysius College( Hilversum)
Gemeentelijk Gymnasium
Hilversum
Geert Groote College ( A’dam)
Montessori Lyceum (A’dam)

Aanmelding door ouders
X
X

Aanmelding door school
X

X
X
x
x

De groepsleerkracht stelt een onderwijskundig rapport (OKR) op met daarin allerlei informatie over
het kind. Hierbij verwerkt de leerkracht alle informatie die als belangrijk gezien wordt voor de
overgang naar het VO: toetsgegevens, gegevens over de schoolloopbaan en gegevens over
begeleiding. Relevante documenten kunnen als bijlage worden toegevoegd.
Via de digitale overstapmodule ‘onderwijs transparant’ (OT) wordt door de leerkracht een
adviesformulier ingevuld met daarin het schooladvies en de keuze van de school. Het OKR wordt
hieraan toegevoegd. Op het moment dat de leerkracht de status op definitief zet krijgt het VO
toegang tot de gegevens van de leerling.
Aangezien Montessorischool Loenersloot op de grens van Gemeente Stichtse Vecht ligt en onze
kinderen verspreid naar veel verschillende VO scholen gaan, hebben we een overzicht gemaakt van
alle digitale overstapsystemen:
School
Broklede
A. Roland Holst College
St. Aloysius College
Gemeentelijk Gymnasium
Hilversum
Geert Groote College
Montessori College

Gemeente
Breukelen (Stichtse Vecht)
Hilversum
Hilversum
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam

Digitaal overstapsysteem
OSO
OSO
Kruisjeslijst doorsturen
OSO
OSO
ELKK

Nadat de school voor het VO de definitieve aanmelding binnen heeft gekregen, neemt de
brugklascoördinator eventueel contact op met Montessorischool Loenersloot voor een warme
overdracht. Deze warme overdracht vindt meestal plaats op school of gebeurt telefonisch. Het doel
van dit gesprek is om achtergrond te geven over het aangemelde kind. Ervaring leert dat een
mondelinge bespreking veel meerwaarde heeft. De leerkracht kan veel meer informatie geven, m.n.
over de kwaliteiten en persoonlijke kenmerken van een kind.
Tijdens deze gesprekken komen vaak ook de oud-Loenerslootleerlingen aan bod die op de
betreffende school zitten. Een wederzijdse uitwisseling dus.
Ouders worden door de gekozen school op een afgesproken dag via de mail ingelicht of het kind wel
of niet toegelaten is op de school van hun eerste keuze.
De toelatingsprocedures die gelden bij die toelating worden opgesteld door de VO scholen en zijn te
vinden op de websites van de desbetreffende VO scholen.

Verplichte eindtoets
Vanaf 2015 is de centrale eindtoets groep 8 verplicht gesteld voor alle basisscholen in Nederland.
Deze wordt in de periode april-mei afgenomen.
Alle kinderen van een school moeten dezelfde eindtoets maken. Montessorischool Loenersloot heeft
gekozen voor de centrale eindtoets van Cito. Er is voor de Cito eindtoets gekozen, gezien het feit dat
we gedurende de schoolloopbaan van uw kind ook Cito toetsen afnemen als leerlingvolgsysteem.
De centrale eindtoets is bedoeld als zogenoemd ‘objectief tweede gegeven’ in aanvulling op het
schooladvies.
Het schooladvies wordt los van de uitslag van de eindtoets opgesteld. Het schooladvies is gebaseerd
op de ontwikkeling van groep 6 t/m groep 8 in combinatie met kindkenmerken. Kindkenmerken zijn
onder meer: motivatie, concentratievermogen, zelfstandigheid, probleemoplossend vermogen en
(zelf)discipline. Het schooladvies , en niet de eindtoets, is leidend voor de plaatsing van uw kind in
het voortgezet onderwijs. In 2014 is dit bij wet veranderd.
De toetsscore van de centrale eindtoets ondersteunt het gegeven schooladvies. Het heroverwegen
van het schooladvies gebeurt alleen wanneer de uitslag van de Cito eindtoets hoger uitvalt dan het
schooladvies, altijd in overleg met de ouders. De leerkracht van groep 8 heeft dit, bij het opstellen
van het schooladvies, al met uw kind en u besproken. Als de toetsscore lager is dan het gegeven
schooladvies, mag de basisschool het schooladvies niet aanpassen.
Na afname van de CITO eindtoets ontvangt de school de rapportages van alle leerlingen. U ontvangt
vervolgens van de school de rapportage van uw kind per mail.
Zodra de leerling geplaatst is op de VO school naar keuze, zorgen wij voor een uitschrijfbewijs, zodat
de leerling definitief ingeschreven kan worden op de VO school.

