
 

 

Procedure advisering voortgezet onderwijs De Twirre 
Toelichting voor ouders  
 

Actie Uitleg Tijd 

Interne bepaling 
uitstroomprofiel 

Op schoolniveau wordt een eerste inschatting 
gemaakt van het gewenste uitstroomprofiel van uw 
kind. De leerkracht van groep 6 en de interne 
begeleider maken hierbij gebruik van: 
-Resultaten van het LVS verwerkt in de 
Plaatsingswijzer 
-Methode gebonden toetsen 
 

Eind groep 6 
Mei 

 U krijgt tijdens de rapportbespreking een tweede 
indicatie over het te verwachten uitstroomniveau van 
uw kind. De Plaatsingswijzer + de uitslag van de 
Drempeltest zullen naast het rapport worden 
besproken. 

Midden groep 7  
februari  
gespreksduur : 
10 minuten  

Derde indicatie en  
gesprek met ouders 
 

U krijgt tijdens de rapportbespreking een preadvies 
over het te verwachten uitstroomniveau van uw kind. 
De Plaatsingswijzer + de uitslag van de Drempeltest 
zullen naast het rapport worden besproken. 
 

Eind groep 7 Juni 
Gespreksduur: 
10 minuten 

Drempeltest De drempeltest wordt afgenomen. Deze test 
onderzoekt de taalvaardigheid en het 
redeneervermogen van uw kind. Uit de test zal ook 
een IQ bepaling komen. De toets zal één dag duren. 
N.a.v.  deze score volgt een gesprek met de ouders 
waarbij het eerste advies van groep 8 wordt gegeven.   
 

Sept/okt  
groep 8 
Gespreksduur : 
10 minuten  
 

Informatieavonden 
VO 

Er worden informatie-avonden georganiseerd door 
het VO voor ouders.  

Groep 8 
Najaar 

LWOO bepaling Leerlingen kunnen in aanmerking komen voor Leer 
Weg Ondersteunend Onderwijs (LWOO). Deze 
kinderen kunnen in het VO extra begeleiding krijgen. 
Zij worden opgegeven via de bovenschoolse  IB’er. Er 
zullen een aantal testen worden afgenomen. 
 

Groep 8 
Najaar 

Specifieke hulpvraag 
VO 

Als er specifieke hulpvragen zijn m.b.t. uw kind, is het 
belangrijk om vroegtijdig met het VO om de tafel te 
gaan zitten. Op deze wijze kan er preventief worden 
ingespeeld op de zorg die uw kind nodig heeft. 
 

Groep 8 
Najaar 

Open dagen U kunt met uw kind de open dagen bezoeken. 
 

Groep 8 
nov/dec/jan 

Contactavond  
 

De laatste toetsperiode van het Cito LOVS heeft 
plaatsgevonden. De toetsgegevens worden 
opgenomen in de Plaatsingswijzer. Op basis van o.a. 
deze gegevens gaan we in gesprek over de definitieve 
schoolkeuze.   
Uw kind mag hierbij aanwezig zijn. 

Groep 8 Februari 
 
Gespreksduur: 
20  minuten 



 

 

Aanmelding VO 
school 

De aanmeldingsformulieren worden ingevuld.  Deze 
bestaan uit een ouder- en leerkrachten deel. U heeft 
inzage in alle papieren voordat deze worden verstuurd 
naar de betreffende school.  De kinderen moeten voor 
1 maart zijn aangemeld. 
 

Groep 8 
Voor 1 maart 

Dia Eind toets De Dia Eindtoets toetst van uw kind de opgedane 
kennis van de afgelopen 8 jaar op de basisschool en 
duurt een dagdeel. 
De kinderen krijgen de score in een dichte envelop 
mee naar huis. Van tevoren worden de scores met de 
leerlingen individueel besproken.   
 

Groep 8 
April  
 
 
 
 

Indien nodig 
herziening advies  

Op basis van de resultaten van de plaatsingswijzer van 
het CITO LOVS wordt het advies gegeven. Dit is 
leidend. Wanneer er leerlingen zijn met opvallende 
score op eindtoets kan dit bij uitzonderlijke gevallen 
leiden tot aanpassing van het schoolniveau, echter 
uitsluitend naar boven. 

Groep 8 
Mei 

Warme overdracht Er vindt een warme overdracht plaats tussen de 
leerkracht van de basisschool en de coördinator van 
het eerste jaar of IB’er van het VO. Tijdens dit gesprek 
kan is het mogelijk om als ouders aan te schuiven voor 
aanvullende informatie of vragen.  
 

Groep 8 
Mei/juni 

Proefdraaien VO De kinderen worden voor de zomervakantie 
uitgenodigd om kennis te maken met de school. 
 

Groep 8 
Juni 

 
 

 


