Protocol overgang BO – VO
Doel van het protocol
Middels dit protocol krijgen ouders, leerlingen en leerkrachten uitgebreide informatie over het
traject dat door de ASV Daltonschool gevolgd wordt om tot een goed advies te komen.

Hoe komen de adviezen tot stand.
Voor groep 7 wordt in mei/juni een voorlopig advies opgesteld. (zie bijlage) Dit advies wordt tijdens
het tweede rapportgesprek gegeven aan ouder en kind. In januari van het jaar erop worden de
voorlopige adviezen vastgesteld. Deze adviezen worden in een adviesgesprek (ouder en kind)
gegeven.
In januari tot en met maart bezoeken de leerlingen scholen voor het voortgezet onderwijs. Ook
volgen zij proeflessen. Daarna maken ze hun keuze. De ouders leveren inschrijfformulier en alle
bescheiden in bij de leerkracht. De leerkracht zorgt ervoor dat de papieren vóór 15 maart bij de
scholen binnen zijn.
Zelf vult de leerkracht het overdrachtsformulier in. Dit formulier wordt tijdens het adviesgesprek
voor gezien getekend door de ouders. Ook laten de leerkrachten tijdens het gesprek een uitdraai zien
van het OSO. Dit is het digitaal overstapdossier met daarin alle gegevens van de kinderen. Na
aanmelding uploaden de middelbare scholen dit dossier.
In april wordt de eindtoets afgenomen.
Vanaf 15 maart maken de middelbare scholen een afspraak met de groepsleerkracht om de
leerlingen mondeling over te dragen.

Welke gegevens worden gebruikt
-

Cito leerlingvolgsysteem

De resultaten van begrijpend lezen, rekenen en spelling worden gebruikt vanaf groep 5. Hiernaast
wordt ook gekeken naar de resultaten van de DMT en AVI toetsen.
-

De methodegebonden toetsen worden gebruikt.

Het is belangrijk om naast de niveautoetsen ook de vaardigheidstoetsen te gebruiken.
-

Sociaalemotioneel volgsysteem ZIEN

Opvallende zaken uit dit volgsysteem worden besproken en meegenomen in de afweging.
-

IEP eindtoets

Deze eindtoets bevestigt het advies. Mocht er spraken zijn van een hoger advies bij de IEP toets dan
moet het advies heroverwogen worden. Heroverwegen van een advies betekent niet automatisch
naar boven bijstellen.

Naast bovenstaande ‘harde’ gegevens tellen de ‘zachte’ gegevens, motivatie, inzet,
doorzettingsvermogen, zelfstandigheid samenwerken, verantwoordelijkheid voor het werk,
thuissituatie voor de helft mee.

De adviescommissie
De commissie voor de voorlopige adviezen bestaat uit:
De leerkrachten van de groepen 5 t/m 7
De intern begeleider
De directeur

De commissie voor de definitieve adviezen bestaat uit:
De leerkrachten van de groepen 7 en 8
De intern begeleider
De directeur

De commissie voor het heroverwegen van een advies bestaat uit
De leerkracht van groep 8
De intern begeleider
De directeur.

