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Protocol De overstap naar het VO 1.7

Voor leerlingen en ouders is de overstap naar het voortgezet onderwijs een grote
stap. Goede voorlichting en een goede voorbereiding zijn belangrijk om de overstap
zo goed mogelijk te maken.
In dit document is beschreven hoe onze afdeling de voorlichting en begeleiding
organiseert.
Inhoud:
-

de overstap kalender, planning en activiteiten

-

schema overstap mogelijkheden
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De kalender.
Periode
Voorgaande
schooljaren
Augustus /
september (voor)
laatste schooljaar

Activiteit
In het handelingsplan is het uitstroomperspectief geformuleerd
(1)
De CvB stelt in samenspraak met de groepsleerkrachten een
lijst op van leerlingen die er aan toe zijn de overstap naar het
V.O. te maken.
De leerkracht (mentor) overlegt met de ouders / verzorgers
van de leerlingen die volgens de CvB nog niet toe zijn aan de
overstap. Ouders / verzorgers worden betrokken in het besluit
om nog een jaar te blijven of over te stappen naar het vervolg
onderwijs.
September / oktober CvB zorgt ervoor dat alle leerlingen met een beschikking van
school gaan, zonodig wordt nog herindicatie aangevraagd.
Oktober van het
De groepsleerkrachten van de eindgroep organiseren voor de
laatste schooljaar
ouders van de schoolverlaters een voorlichtingsavond
November
In samenwerking met de PCL vo wordt de drempeltoets
(didactisch onderzoek) en de Nio (intelligentie onderzoek)
afgenomen.
Januari
CvB stelt in samenspraak met de mentoren een lijst op van
onderwijsbehoeften per leerling. De CvB geeft ouders
daarnaast ook schriftelijk advies welk schooltype tegemoet
kan komen aan de onderwijs behoeften van hun kind / pupil.
De basis voor het schooltype advies Is: de uitslagen van het
onderzoeken van november (Drempeltoets en Nio), de
didactische- en dossier gegevens en de observaties van de
leerkrachten.
Januari
De ouders / verzorgers worden schriftelijk op de hoogte
gebracht van het schooltype advies en worden tevens
uitgenodigd voor een mondelinge toelichting door de mentoren
en (als dit wenselijk is ook) met onze gedragdeskundige. (2)
Januari / Februari
Gesprekken met ouders / verzorgers over het schooladvies
Februari
Ouders / verzorgers worden naar aanleiding van het advies
verwezen om zelf naar informatie bijeenkomsten van de
school naar keuze te gaan. De mentor kan adressen en
informatie (materiaal) over de betreffende school aan de
ouders meegeven. (3)
Februari / maart
Ouders / verzorgers kunnen (moeten) zelf hun kind
aanmelden bij de betreffende school. Vaak kan dit ook tijdens
de informatie- of kijkdagen.
Ouders / verzorgers brengen SO Keurhove op de hoogte van
de aanmelding.
Maart / april / mei
Wanneer een leerling is aangemeld zal de VO school contact
opnemen met de mentor. De nieuwe school zal een
onderwijskundig rapport (OKR)bij Keurhove opvragen. Hierin
staan de didactische en pedagogische gegevens.
Het onderwijskundig rapport wordt samen met de
vorderingenkaart, het handelingsplan, het rapport en de
uitslagen van de Drempeltoets en de Nio opgestuurd.
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Maart – juni

Als de school voor het voortgezet onderwijs bekend is kunnen
de leerlingen, op individueel niveau, voorbereid worden op
deze overstap. In overleg met ouders kan bijvoorbeeld
geoefend worden met het maken / leren van huiswerk. (4)
April / mei / juni
Sommige scholen voor voortgezet onderwijs willen zelf, bij de
leerlingen, nog enkele testen afnemen. De leerlingen worden
dat schriftelijk door de betreffende school uitgenodigd. Voor
deze testen krijgen de leerlingen uiteraard vrij.
Laatste schooldag
Op een officiële manier wordt afscheid van de leerlingen
genomen met het uitreiken van het schoolcertificaat in
aanwezigheid van ouders / verzorgers en belangstellenden.
Eind van het S.O.
De mentor heeft een overdrachtsgesprek met de nieuwe
schooljaar of bij
mentor en / of de ambulant begeleider.
begin van het nieuwe Het dossier van de leerling gaat naar de dienst ambulante
V.O.cursusjaar
begeleiding
Acht maanden na
De mentoren van het V(S)O ontvangen een vragenlijst over de
uitstroom
overdracht en het functioneren van de leerling en de
aansluiting bij het vervolg onderwijs. Op basis van de
uitkomsten zal het onderwijs op Keurhove geëvalueerd
worden en zo mogelijk aangepast met als doel de overstap en
aansluiting zo “geruisloos” mogelijk te laten verlopen.

(1). Het uitstroomperspectief is een richtlijn opgrond van de huidige kennis en situatie
van de leerling. Echter niet alleen intelligentie en didactische schoolvorderingen zijn
belangrijk voor het goed functioneren op school en in de maatschappij. Daarnaast
kunnen zaken als (werk)houding, gedrag, motivatie, doorzettingsvermogen en
andere factoren belemmerend zijn voor het volgen van (regulier) onderwijs.
(2). Het schooladvies van het CvB is een advies. De CvB geeft hiermee aan dat de
betreffende school heel geschikt is voor de leerling omdat zij die onderwijsomgeving
kunnen creëren die het kind nodig heeft voor zijn / haar verdere ontwikkeling. Het is
dus niet bindend. Het staat ouders / verzorgers vrij om zich verder te oriënteren en
hun kind / pupil op een andere school aan te melden. Uiteindelijk beslist de school
voor voortgezet onderwijs zelf of het in staat is dat te beiden wat de leerling nodig
heeft (de onderwijsbehoeften).
(3) Het is belangrijk dat ouders / verzorgers zich goed laten informeren over de
opvang van “rugzakleerlingen”. Wat doet de school hiermee, hoe serieus nemen ze
de problematiek van deze kinderen, hoe spelen ze hier op in, welke (extra) zorg
kunnen zij bieden.
(4) Mogelijke items ter voorbereiding op het V.O.
- verhogen van de zelfstandigheid van de leerling
- leren omgaan met een agenda
- huiswerk leren maken
- leren leren
- werkstukken maken
- leren plannen
- voorbereiding / rituelen voor het afscheid
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Naar ander cluster
Cluster 4 beschikking
Weinig
- conflicten
- externe sturing nodig
Voldoende acceptatie van regels

Leerachterstand > 3 jaar
IQ: 55 tot 75 (80)

Praktijk onderwijs

Leerachterstand
tussen 1,5 en 3 jaar
IQ: 80 – 120
of soc. em. problemen

did. ondersteuning
nodig

ped. en did ondersteuning nodig

Veel
- conflicten
- externe sturing nodig
Weinig acceptatie van regels

Positieve omgevingsfactoren
en weinig belemmerende kindfactoren

VMBO

veel auti kenmerken

HAVO

het Bolwerk (M burg)
de Sprong (Terneuzen)

VSO
Odyzee (Goes)

LWOO

OPDC

Nehalennia
CSW
Scheldemond

Griffioen
Vliedberg

De Rede (Terneuzen)

Kindfactoren:

Diagnose
Capaciteiten (IQ)
Prestaties (did. niveau)
Interactie
Omgevingsfactoren

weinig / geen
auti kenm.

VSO
Korczakschool
Argo (Terneuzen)
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type
namen

LWOO
OPDC
Nehalennia, CSW,
Griffioen
Scheldemond
- IQ tussen 80 en 120
Idem LWOO
- Leerachterstand tussen
1,5 en 3 jaar (DLE 31 – 45)
- Bij IQ >90 aangetoonde
soc-emotionel problemen

PrO
Het Bolwerk

VSO
Korczakschool

- IQ tussen 55 en 75 (80)
- Leerachterstanden groter
dan 3 jaar (DLE < 30)

REC 4 indicatie

Leerling
behoeften

- meer tijd voor opdrachten
of extra uitleg
- extra oefenstof of leerstof
op aangepast niveau

- Naast extra did.
ondersteunig ook
behoefte aan ped.
ondersteuning

- behoefte aan ped. en
praktische ondersteuning

Behoefte aan veel
structuur en
voorspelbaarheid en
inperking

Extra
begeleiding

- Bij lezen / rekenen
- Leerling heeft voldoende
schoolse vaardigheden
(soc. emotioneel /
werkhouding / fysiek)

- Bij lezen / rekenen
- ev begeleiding
door MW / orthoped
/ logopedie
- Veel aandacht voor
schoolse
vaardigheden

- Veel aandacht voor
praktisch vakken en
praktische vaardigheden.
- 50% lestijd theorie vakken
- Extra begeleiding RT / Mw/
logopedie / orthopedagoge

kindkenmerken

VMBO
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