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Protocol Advisering  
 

GROEP 6: 
Maart:  

De leerkracht van groep 6 vult voor elke leerling het Leerling overzicht groep 6, 
7 en 8 M6 in. Op dit formulier worden zowel Cito gegevens, rapport gegevens als 
informatie over leerling kenmerken als zelfbeeld, motivatie, concentratie, etc. 

ingevuld. 
 

Juni: 
Tijdens de groepsoverdracht met de leerkracht van groep 7 en IB-er, geeft de 
leerkracht van groep 6 zijn gedachten over de adviezen. Om tot een advies te 

komen vult de leerkracht van groep 6 voor iedere leerling het Leerling overzicht 
groep 6, 7 en 8 E6 in.  

 
GROEP 7: 
Augustus/september: 

- Tijdens het kennismakingsgesprek aan het begin van het schooljaar 
bespreekt de leerkracht van groep 7 de procedure rondom de overgang 

naar het VO.  
- Alle informatie (brochures, internetsites, opendagen, etc.) die wij 

ontvangen over het VO krijgen de leerlingen en ouders. 

Februari: 
- Tijdens de groepsbespreking in februari wordt met de leerkracht van groep 

7, en het ZT een voorlopig advies samengesteld. Dit voorlopig advies is 
gebaseerd op de gegevens die staan op het Leerling overzicht groep 6,7 
en 8. De leerkracht van groep 7 heeft voor de groepsbespreking plaats 

vindt de gegevens van M7 ingevuld. 
April: 

- Tijdens de ouderavond n.a.v. het tweede rapport wordt het voorlopige 
advies met de ouders besproken. Ouders kunnen het Leerling overzicht 
groep 6, 7 en 8 inzien en ondertekenen het formulier voorlopig advies. Dat 

wij ouders vragen om dit formulier te ondertekenen is voor ons dat ouders 
kennis hebben genomen van het advies. Dit wil niet zeggen dat ouders het 

met het advies eens moeten zijn.   
Juni: 

- Tijdens een ZT-overleg/groepsoverdracht bespreken de leerkracht van 
groep 8, de leerkracht van groep 7 en het Zorg Team de leerlingen om tot 
een tussenadvies te komen. Het Leerling overzicht groep 6, 7 en 8 vormt 

het uitgangspunt om tot het tussen advies te komen. Ook de entreetoets 
en de CITO’s van eind 7 worden hierin meegenomen.  

 
GROEP 8 
September: 

- Tijdens het kennismakingsgesprek aan het begin van het schooljaar 
bespreekt de leerkracht van groep 8 de procedure rondom de overgang 

naar het VO. 
- De leerkracht van groep 8 bespreekt het tussenadvies met de ouders 

tijdens de ouderavond.  

- Alle informatie (brochures, internetsites, opendagen, proefmiddagen, etc.) 
die wij ontvangen over het VO krijgen de leerlingen en ouders. Wij raden 

ouders en leerlingen aan om de informatie bijeenkomst en de open dagen 
te bezoeken. 
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November: 

- Ouders van groep 8 worden in november uitgenodigd 
voor een informatiebijeenkomst van het IVOD en de 

kinderen voor een proefles. 
December: 

- In een ZT overleg overleggen de leerkracht van groep 8 en het ZT over de 
eind adviezen. Ook nu wordt gebruik gemaakt van het ingevulde Leerling 
overzicht. De CITO toetsen B8 worden hierin ook meegenomen.  

Januari: 
- De leerkracht van groep 8 vult het DOD (digitaal overdracht dossier) in. 

- Ouders worden uitgenodigd voor het adviesgesprek. De leerkracht van 
groep 8 geeft dan het eind advies. Ook wordt het DOD met ouders en de 
leerling besproken. Zowel ouders als de leerling geven aan of ze het wel of 

niet eens zijn met het advies. En geven in het DOD aan akkoord voor 
gezien. Ze krijgen een exemplaar mee naar huis.   

- Zijn ouders het niet eens met het advies dan gaat de procedure ‘Ouders 
en advies’ in werking.  

- Ouders melden hun kind aan op een school voor VO.  

April: 
- De leerlingen maken de Cito Eind toets. De antwoordbladen worden 

opgestuurd naar Cito. 
- Via het DOD zien wij welke leerlingen waar aangemeld zijn.  
- Ouders en leerlingen worden uitgenodigd voor een aanmeld gesprek. 

Kinderen mogen dan aangeven bij welke kinderen ze in de klas willen 
zitten. 

Mei/Juni: 
- Het VO Deurne neemt contact met ons op om een afspraak te maken voor 

de ‘warme’ overdracht. Alle leerlingen worden doorgesproken met het VO. 

- Leerlingen worden uitgenodigd voor een kennismakingsmiddag. Ze krijgen 
nu te zien bij wie ze in de klas komen. Daar hebben wij als school absoluut 

geen invloed op. 
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Leerling overzicht groep 6, 7 en 8 

Naam leerling:  

Groep 6 
schooljaar: 

 

Groep 7 
schooljaar: 

 

Groep 8 
schooljaar: 

 

 
Gegevens uit LVS van CITO 

 M6 E6 M7 E7 M8 

Lezen:      

AVI      

Cito DMT kaart 3      

Cito Begrijpend lezen      

Taal:      

Cito Woordenschat      

Cito Werkwoordspelling      

Cito Spelling      

Rekenen:      

Cito Rekenen/Wiskunde      

Cito Studievaardigheden      

 
Rapporten 

 M6 E6 B7 M7 E7 B8 

Begrijpend lezen       

Taal       

Spelling       

Rekenen algemeen       

Wereldoriëntatie       

Engels       

 

Leerlingkenmerken (o-v-g): 

 M6 E6 B7 M7 E7 B8  M6 E6 B7 M7 E7 B8 

Zelfbeeld       Taakgerichtheid       

Interactie lln.       Werktempo       

Interactie lkr.       Nauwkeurigheid       

Motivatie       Huiswerkattitude             

Faalangst       Samenwerken       

Zelfstandigheid              

Concentratie              

 
Advies: 

Voorlopig advies  
(maart groep 7): 

 

Tussen advies  
(november groep 8): 

 

Eind advies (februari groep 8):  

 

 
Extra Cito gegevens 
Entree toets groep 7  
Eind toets groep 8  

 
 


