
UPDATE 18-12-2020 

LET OP: VANWEGE DE CORONAMAATREGELEN VERVALLEN ALLE FYSIEKE ACTIVITEITEN, 
ZOALS SCHOLENBEZOEKEN. VIA SOCIAL SCHOOLS WORDT U OP DE HOOGTE GEHOUDEN 
VAN DE ONTWIKKELINGEN. VRAGEN? NEEM CONTACT OP MET DE LEERKRACHT. 
 
Naar het voortgezet onderwijs: Algemene informatie + tijdpad 
Op 2 november (19.00u-20.00u) organiseert onze school een algemene informatieavond via Teams 
voor de ouders van groep 8 over het voortgezet onderwijs (VO). U krijgt dan informatie over de 
verschillende niveaus van het VO, de wijze waarop wij tot een schooladvies komen en het tijdspad. 
Bekijk alle informatie over de procedure via www.bovohaaglanden.nl 
 
Totstandkoming schooladvies 
Om tot een schooladvies te komen, gebruiken we de verzamelde leerlinginformatie en (toets)data uit 
het leerlingvolgsysteem van de gehele basisschoolperiode. Ook andere belangrijke informatie vanuit 
observaties, zoals de mate van zelfstandig kunnen werken, leermotivatie, huiswerkattitude, 
zelfvertrouwen en concentratie worden meegenomen in de totstandkoming van het schooladvies.  
Alle basisschoolleerlingen in Nederland moeten verplicht een eindtoets maken. Wij gebruiken 

hiervoor de DIA-eindtoets. Het schooladvies van de basisschool met betrekking tot het 

02 november ‘20 Informatieavond voortgezet onderwijs gr.8 via Teams (19.00u-20.00u). 
16-17 november Leerlingen groep 8 maken de DIA proeftoets (voorbereiden op Eindtoets). 
19 november Tijdsloten toelichtingsgesprekken voorlopig advies open via Social Schools. 
24 november Voorlopig basisschooladvies + scholenlijst mee naar huis. 
26-27-30 november 
1-2 december ‘20 

Toelichtingsgesprekken voor ouders over de voorlopige adviezen. 

7 januari  Start reguliere M-toetsen Cito groep 8. 
4 januari – 5 februari Oriëntatieperiode voortgezet onderwijs, inclusief open dagen. 
20 januari Concept onderwijskundig rapport (OKR) met daarin het definitieve 

basisschooladvies mee naar huis. 
25 januari Concept OKR moet weer ingeleverd zijn bij de leerkracht. 
25-29 januari Mogelijkheid tot bespreken OKR en definitief schooladvies. 
5 februari  Definitief OKR + definitief schooladvies mee naar huis. 
6 februari Start inschrijven voortgezet onderwijs. 
16-31 maart  School van eerste keuze plaatst zoveel mogelijk leerlingen. Centrale loting 

en matching voor leerlingen die niet op de school van eerste keuze zijn 
geplaatst. Geldt alleen voor regio Haaglanden, niet voor scholen in Delft. 

18 - 29 maart Plaatsen van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte, die niet 
geplaatst zijn op de school van eerste keuze. Plaatsing in samenwerking 
met SWVZHW (Samenwerkingsverband Zuid-Holland west). 

31 maart + 1 april Bericht vanuit het voortgezet onderwijs aan ouders over plaatsing. 
6 april 2021 Niet-geplaatste leerlingen krijgen aanmeldformulier periode 2. 
6 t/m 13 april 13.00u Tweede aanmeldingsperiode. Let op: Dit duurt maar 1 week! 
14 + 15 april Opnieuw centrale loting en matching: Bericht aan ouders over plaatsing op 

15 april tussen 15.00u-17.00u. 
19 + 20 april Leerlingen maken DIA-eindtoets op school. 
Vanaf half mei Uitslag eindtoets. Soms heroverweging of herziening basisschooladvies.  

Dit kan ook nog leiden tot andere schoolkeuze. 
7-8-9 juli Leerling maakt kennis op VO-school. 
31 augustus Start schooljaar op VO-school. 



vervolgonderwijs is op iedere school in Nederland leidend. Wanneer de uitslag van de eindtoets 
hoger is dan het gegeven schooladvies, bestaat de mogelijkheid tot heroverweging. In sommige 
gevallen leidt dit tot een aangepast schooladvies, dat nooit lager kan zijn dan het eerder gegeven 
schooladvies. Heroverwegen betekent niet per definitie bijstelling van het advies.  
 
Tijdspad richting voortgezet onderwijs (onder voorbehoud van wijzigingen vanuit BOVO) 

 


