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schooladvies voortgezet onderwijs tijdpad 2022-2023 
 

Tijdpad 

Het tijdpad en de brief aan ouders worden op de informatieavond aan de ouders verstrekt en worden bij 
aanvang van het nieuwe schooljaar geactualiseerd en op onze website geplaatst. 

 

NB: Bij het opstellen van dit tijdpad zijn we ervan uitgegaan dat open dagen, 
adviesgesprekken, de wijze van aanmelden enz. plaatsvinden op de 
gebruikelijke wijze. De hieronder genoemde acties kunnen alleen op vermelde 
manier doorgaan als de coronamaatregelen op het moment zelf deze toestaan. 

 

Datum: Wie is 

verantwoordelijk? 

Bijzonderheden: 

November / 

december 

School De ouder(s) worden uitgenodigd voor een gesprek. In 

dit gesprek wordt het functioneren en de voortgang 
van uw kind besproken. Er kan een indicatie m.b.t. het 

niveau van Voortgezet Onderwijs worden gegeven.  

 

December/ 

januari/februari  

school Verspreiding van voorlichtingsmateriaal van de scholen 

voor voortgezet onderwijs 

 

Tweede helft van 

januari  

School CITO rekenen M8, CITO begrijpend lezen M8 en CITO 

spelling M8, technisch lezen en leeswoordenschat 
worden afgenomen. 

Februari School Intern overleg over schooladvies schoolverlaters. 

 

Januari / februari / 
maart 

Ouder(s) / leerling Open dagen van het voortgezet onderwijs 
 

begin maart 
 

School Ouders en leerlingen worden geïnformeerd over advies 
en uitgenodigd voor het adviesgesprek.   

 

Eerste helft van 
maart 

Ouders & school 
 

 

 
 

 
School 

 
 

 

 
 

• Afhankelijk van het systeem, dat door de VO-

school van keuze wordt gehanteerd, melden 

ouders zoon / dochter digitaal aan voor het VO 

en / of leveren ouders op de basisschool een 

ingevuld aanmeldformulier in. 

 

 
De leerkracht stuurt de gevraagde informatie digitaal 

(of op papier) op naar het voortgezet onderwijs. Deze 
gegevens zijn: onderwijskundig rapport (met advies), 

en eventueel door ouders ingevulde 
aanmeldingsformulieren. 

 

Half april IEP + School Afname IEP-eindtoets  

Mei 
 

School Uitslag IEP-eindtoets. De uitslag wordt digitaal 
doorgegeven aan het Voortgezet Onderwijs. 

 

mei/ juni Voortgezet Onderwijs Een regionale toelatingscommissie bepaalt de 

definitieve plaatsing van iedere leerling. 
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Einde schooljaar School Voortgezet 

Onderwijs 

Het Voortgezet Onderwijs stuurt het bericht van 

plaatsing naar het huisadres van de leerling. 

  
  

Samenvatting: wie doet wat? 

Opstellen schooladvies en verzenden gegevens  Basisschool 

Schoolkeuze  Ouders (samen met leerling) 

Aanmelding  Ouders (samen met basisschool) 

Beslissen over aanname en plaatsing School voor voortgezet onderwijs 
(toelatingscommissie) 
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Bijlage 01 

  Overzichtslijst schooladvies 
 

 

Overzichtslijst schooladvies 
 

Leerlingen      Advies  

groep 7 

Advies  

groep 8 

Advies 

Interne 
begeleider 

School-

advies  

Ouders 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

 
 

 

 


