
Van Kleurrijk naar het Voortgezet Onderwijs 

Wanneer Wat Door wie Toelichting 
April  groep 7 EntreeCito  Leerlingen We nemen de landelijke Entreetoets af.  
17 en 18 juni 
groep 7 

Pré advies Ouders, 
leerlingen 
leerkrachten 

Op de rapportenavond geven wij een 
pre-advies.  
Dit advies geven wij op basis van de 
Entreetoets, de ontwikkeling die wij zien 
middels het werk in de klas en de Cito’s 
van uw kind door de jaren heen. Verder 
nemen we ook de  werkhouding , 
betrokkenheid en welbevinden van uw 
kind mee. 

Tot februari 
groep 8 

Oriëntatie Voortgezet 
Onderwijs  

Door  de ouder 
van groep 7 en 
8 

Bezoek open dagen om een goed beeld 
te krijgen van hoe een school is en waar 
uw kind zich prettig zal voelen 

Tot 1 maart 
Groep 8 

Aanmelden nieuwe 
school 

Ouders U meldt uw kind zelf aan voor de 
nieuwe school. 

Tot 1 maart 
groep 8 

Doorgeven aan 
leerkrachten groep 8 
voor welke school 
gekozen is  

Ouders Geef, zodra u weet welke school u voor 
kind gekozen hebt, dit door aan de 
leerkracht. Zij kunnen dan starten met 
de overdrachtprocedure. Sommige 
scholen vragen om een unieke code; die 
kan na opstarten van de 
overdrachtproceure gegeven worden. 

Najaar  
groep 8 

Open lesmiddag Door  School We gaan waarschijnlijk  een school 
bezoeken, om samen een Middelbare 
school te ervaren. Dit is afhankelijk of er 
vervanging voor groep 7 geregeld kan 
worden.  We kiezen voor een school die 
de kids met de fiets kunnen bereiken.  

Januari  
groep 8 

Afname Midden Cito 
Rekenen, begrijpend 
lezen, spelling 

Leerlingen Dit zijn de laatste gegevens die nodig 
zijn om een definitief advies te geven. 

Februari  
groep 8 

Advies; datum volgt. 
 

School Directie en Interne begeleider en 
leerkrachten groep 8 komen tot een 
advies en het wordt definitief in het 
gesprek met ouders. Hierbij wordt 
naast Cito-uitslagen en het werk in de 
klas, ook rekening gehouden met 
werkhouding, betrokkenheid en 
welbevinden. 

 Maart Overdrachtformulieren 
zijn overgedragen aan 
Voortgezet Onderwijs 

Door school De overdrachtformulieren en het 
Onderwijskundig Rapport, die ouders 
hebben ingezien en goedgekeurd en 
getekend heeft, worden digitaal naar 
het Voortgezet Onderwijs gestuurd. 

Maart- einde 
schooljaar 

Warme overdracht 
met Voortgezet 
Onderwijs 

Door school Elke leerling wordt middels 
telefoongesprekken overgedragen aan 
het Voorgezet Onderwijs 



 


