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De leerkrachten van groep 7 wordt gevraagd , in overleg met IB, een voorlopig advies te geven 

na de M7 toetsen. In groep 8 wordt er een definitief advies gegeven. Het advies wordt 

gevormd door een combinatie van leerling kenmerken (denk aan werkhouding, inzet e.d.) en 

toets resultaten zowel methode als CITO toetsen. 

 

Wie/ Wanneer Actie Voor wie Zorgleerlingen 

Leerkracht groep 7 

Na M7 toetsen 

 

Met behulp van grafiek OPP in 

ESIS en in gesprek met IB en 

evt. leerkracht groep 6 wordt 

er een voorspellend advies 

geven. 

Dit voorspellende advies 

wordt besproken met lk en IB 

tijdens de tweede 

leerlingbespreking. 

 

Dit voorspellende advies 

wordt besproken met ouders 

en leerling tijdens de 

rapportgesprekken van het 

tweede rapport.  

Het voorspellende advies 

wordt genoteerd in ESIS bij 

het formulier 

leerlingbespreking. 

Het voorspellende advies 

wordt op het derde rapport 

genoteerd. 

alle leerlingen 

in groep 7 

 

Leerkracht groep 7 

Na E7 toetsen 

Bepalen welke leerlingen er in 

aanmerking komen voor PrO 

of LWOO 

(leerwegondersteunend) 

 

Voorspellende adviezen 

worden niet aangepast n.a.v. 

de E7 CITO toetsen. 

 

 

 

zorglln criteria: 

LWOO 

-leerachterstand 25%-

50% 

-minimaal op 2 

domeinen 

-waarvan 1 BL of Rek 

 

PrO 

-leerachterstand > 

50% 

-minimaal op 2 

domeinen 

-waarvan 1 BL of Rek 

 

 

Leerkracht groep 7 en 

8 

zomervakantie 

 

 

 

 

 

 

 

 

De leerkracht van groep 7 

draagt de leerlingen over aan 

de leerkracht van groep 8. 

 

 

alle leerlingen  



Leerkracht groep 8 

september 

Ouder vertelgesprek met 

ouders waarbij ook het 

voorspellende advies wordt 

besproken. 

Voorspellende adviezen 

worden dan niet aangepast. 

 

alle leerlingen  

IB en Leerkracht 

groep 8  

begin september 

Inrichten POVO OT alle leerlingen  

Ouders 

 

Informatie avond ouders 

groep 8 over overstap naar 

VO 

alle leerlingen  

Leerkracht groep 8 

midden oktober – 

midden november 

CITO B8 toetsen afnemen alle leerlingen Leerlingen voor een 

PrO of LWOO advies 

moeten adaptief 

getoetst worden. 

Leerkracht en evt IB 1e rapportgesprek, hierbij 

wordt besproken of het 

voorlopige advies nog steeds 

passend is maar wordt het 

advies niet aangepast. 

alle leerlingen  

IB en leerkracht groep 

8 

voor oktober 

Aanmelden voor NIO/NDT 

intelligentieonderzoeken 

zorgleerlingen Verplicht onderzoek  

Leerkracht groep 8 

 

Bezoeken van diverse VO 

scholen 

alle leerlingen  

IB en leerkracht groep 

8 

januari 

Importeren LOVS toetsen in 

OT 

  

Leerkracht groep 8 en 

IB 

januari 

Definitief advies opstellen en 

bespreken met ouders 

Definitief maken OKR en 

dossier in OT 

alle leerlingen  

Ouders  

begin februari 

1e aanmeldperiode   Pro, LWOO, kopklas 

Ouders  

midden februari 

1e aanmeldperiode overige 

leerlingen 

 

Leerkracht 

maart 

Het tweede rapportgesprek 

zal alleen plaats vinden op 

verzoek van leerkracht of 

ouders. Er worden hier geen 

standaard gesprekken voor 

ingepland. 

  

Ouders  

begin april 

 

 

2e aanmeldperiode leerlingen die 

niet zijn 

geplaatst 

 

Leerkracht groep 8 en 

IB 

april 

Controleren in OT of alle 

leerlingen zijn aangemeld 

alle leerlingen  

Leerkracht groep 8 

midden april 

Afname eind CITO alle leerlingen  



Leerkracht groep 8 en 

IB 

midden mei 

Uitslag eindtoets, 

heroverweging en mogelijk 

herziening advies wanneer de 

eind CITO hoger is uitgevallen 

dan het gegeven advies. 

 

alle leerlingen  

IB en leerkracht groep 

8 

mei 

Verwerken eindtoets 

gegevens in OT 

alle leerlingen  

Administratief 

medewerken en IB 

eind mei 

Uitwisselen van gegevens 

eind toets met BRON 

alle leerlingen  

 


