
 
 
De Procesgang  ‘Overstap PO-VO’ SBO de Springplank  
 
Alle leerlingen op SBO de Springplank hebben een TLV voor speciaal basisonderwijs. Bij de 
start is een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld dat leidend is voor het handelen. In het 
OPP staan de door ons vastgestelde doelen  op de vakgebieden woordenschat, begrijpend- en 
technisch lezen, spelling en rekenen. Daarnaast stellen we vakoverstijgende doelen op voor 
de gebieden werkhouding en sociaal emotionele ontwikkeling. Op grond van al deze 
informatie wordt halverwege groep 5 een uitstroombestemming geformuleerd. Ouders 
worden nauw bij dit proces betrokken. Medio het lopende schooljaar overleggen onze intern 
begeleider,  leerkrachten en psycholoog  welke leerlingen het komend schooljaar in 
aanmerking komen voor de eindgroep. Hierbij wordt gekeken naar de didactische leeftijd 
(het aantal onderwijsjaren vanaf groep 3), de didactische niveaus en de sociaal emotionele 
ontwikkeling.  
                                       
Eind september organiseert de school een informatieavond voor de ouders van de 
schoolverlaters. Aan de hand van een PowerPoint presentatie wordt het traject met ouders 
doorgenomen. De volgende aspecten komen aan de orde: het eindonderzoek, de didactische 
toetsen, het verloop van het traject en de mogelijke scholen voor voortgezet onderwijs 
worden besproken. 
Gezien de schooluitstroom naar het VO geven wij vooral informatie over scholen voor 
Praktijkonderwijs en VMBO met  leerwegondersteuning (LWOO).  
 
In oktober/november start de toets periode voor de schoolverlaters. Gegeven de te 
verwachten uitstroombestemming (Praktijkonderwijs / VMBO met LWOO) van onze 
leerlingen  is het een stelregel binnen BoVo Haaglanden om deze leerlingen adaptief te 
toetsen. Dat wil zeggen dat wij toetsen op het niveau van het kind. Hier worden de LOVS Cito 
toetsen voor de vakken technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en inzichtelijk rekenen 
voor gebruikt. De psycholoog doet intelligentieonderzoek, individueel of in een kleine groep. 
Voor het groepsonderzoek wordt de NIO of NDT gebruikt. Voor individueel onderzoek de 
WISC-III nl, de WNV of de SON.  Bij leerlingen met een intelligentie boven de 90 en met een 
uitstroomperspectief VMBO met LWOO wordt aanvullend sociaal emotioneel onderzoek 
gedaan.  
 
Onze leerkrachten vullen het onderwijskundig rapport (OKR) in. De gegevens vanuit de Cito 
toetsen en de resultaten van het intelligentieonderzoek  worden  samen met informatie over 
de sociaal emotionele ontwikkeling, werkhouding, motivatie en thuissituatie in het OKR 
verwerkt. In december wordt deze informatie uit het OKR  intern besproken. Ook hierbij zijn 
de uitgangspunten van BoVo Haaglanden leidraad. Uiteindelijk resulteert dit in een 
basisschooladvies (BSA).  
 
In januari worden alle ouders met de schoolverlaters uitgenodigd om het  basisschooladvies 
te bespreken. Het OKR wordt doorlopen en op volledigheid gecontroleerd. Ouders hebben 
hierbij het recht om hun eigen visie toe  te laten voegen aan het OKR. Het OKR wordt 
vervolgens door ouders en school ondertekend. Ouders krijgen op door de BoVo vastgestelde 



datum het adviesformulier en het OKR mee naar huis. Op het adviesformulier staat een 
unieke code, de leerling gegevens, schoolgegevens en het schooladvies. 
 
Direct na de uitgifte van de adviezen start een afgebakende periode (zie website BoVo 
Haaglanden) waarin  ouders en hun kind scholen kunnen bezoeken en een keuze maken. 
Door middel van het adviesformulier kan de leerling op één VO school naar keuze worden 
aangemeld. De gekozen school krijgt hiermee digitaal inzage in het OKR. De VO school 
beoordeelt op basis van toelatingscriteria of de leerling plaatsbaar is.  
 
Na de eerste sluitingsdatum volgt er een tweede periode waarin leerlingen die nog niet 
geplaatst of uitgeloot zijn zich kunnen aanmelden bij een andere VO school.  
Dit hele proces wordt ondersteund en begeleid door de intern begeleider van de school.  VO 
scholen en ouders kunnen met de intern begeleider contact opnemen voor extra informatie 
en overleg. 
 
Aan het einde van het schooljaar wordt er een uitwisselingsmarkt georganiseerd die in het 
teken staat van een warme overdracht. Scholen voor VO kunnen onze leerkrachten vragen 
stellen over het OKR, zodat deze mondeling kunnen worden toegelicht.  Ook vindt er een 
uitwisselingsmarkt plaats voor oud-leerlingen zodat we kunnen volgen hoe het de leerlingen 
vergaat op het voortgezet onderwijs. 
 
 

 

 


