
Juni

Oktober

Juni - Juli

Juli

September

November

December

Augustus

Oktober - December

Leerlingen die behoefte hebben aan extra ondersteuning in het VO worden door de basis-
school aangemeld bij het Samenwerkingsverband. Het Samenwerkingsverband beoordeelt of 
een leerling in aanmerking komt voor extra ondersteuning.

Er zijn aanvullende routes voor plaatsing in:

• Praktijkonderwijs en leerwegondersteuning (lwoo) op de vmbo-scholen;

• VO+ klas (bij KTS, Leeuwenhorst, Limes en Visser ‘t Hooft);

• Voortgezet Speciaal Onderwijs.

Route advies
toelaatbaarheid

Uw kind krijgt aan het einde van groep 7 van de leerkracht een voorlopig schooladvies.
Het voorlopige advies kunt u gebruiken bij het vinden van een geschikte school.

Voorlopig schooladvies:
Eerste advies op basis van toetsresultaten, de sociaal emotionele ontwikkeling, 
werkhouding, motivatie en gedrag van uw kind.

Het vinden van een juiste school

Iedere school in het voortgezet onderwijs (VO) biedt basisondersteuning. Daarnaast bieden 
scholen nog specifieke extra ondersteuning aan. Niet iedere school biedt dus hetzelfde. 
De basisondersteuning en extra ondersteuning staan beschreven in het school ondersteu-
ningsprofiel (SOP). 

Op swvduinenbollenstreek.schoolprofielen.nl vindt u een actueel overzicht van de 
scholen in de regio en welke basis- en extra ondersteuning zij bieden. Kijkt u ook op de 
website van de school of in de schoolgids welke school de beste ondersteuning aan uw 
kind kan bieden. 

Voorlopig
schooladvies
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Februari

Januari

November

December

November - Februari

Januari - Februari

De vo-scholen organiseren van november t/m februari open dagen en voorlichtings-
activiteiten. Ga samen met uw kind kijken! U leert dan de school kennen en kunt er al uw 
vragen stellen. Op de websites van de scholen leest u wanneer deze activiteiten worden 
georganiseerd. Heeft uw kind hulp nodig en wilt u de middelbare school daarover spreken? 
Dat kan altijd! Maakt u dan een aparte afspraak met de school. Doe dit zo snel mogelijk, 
zodat de middelbare school samen met u kan kijken naar de behoefte van uw kind en de 
mogelijkheden die de school te bieden heeft.

Voor 1 maart heeft u een gesprek met de leerkracht van uw kind. De leerkracht vertelt u welk 
definitief schooladvies uw kind krijgt en welke informatie aan het VO wordt overgedragen. Als 
u wilt, kunt u uw zienswijze als aparte bijlage toevoegen. Ook ontvangt u een overzicht van 
scholen die passen bij het schooladvies van uw kind.

Definitief schooladvies: 
Het basisschooladvies is wettelijk leidend en bindend. Het bepaalt op welk niveau uw kind 
terecht kan.

Oriënteren op het VO:
Open Dagen bezoeken
informatie lezen

Adviesgesprek
en definitief
schooladvies
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April

Maart

Mei

Uiterlijk 15 maart

April - Mei

U meldt uw kind schriftelijk aan bij de vo-school van uw keuze (met aanmeldformulier + 
adviesblad met unieke code). Alle kinderen die voor 15 maart worden aangemeld hebben 
evenveel kans op een plek.

Schriftelijk
aanmelden bij het
voortgezet onderwijs

Uw kind maakt
de eindtoets op
de basisschool
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Aanmelden bij het voortgezet onderwijs

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is een belangrijke en 
grote stap voor uw kind. Zorg ervoor dat u uw kind op tijd aanmeldt. De overgang naar de 
nieuwe school verloopt op die manier zo soepel mogelijk. Meld uw kind in ieder geval voor 
15 maart aan op de school van uw keuze. U volgt vervolgens de aanmeldprocedure van de 
school.

• U vult het aanmeldingsformulier van de school van uw keuze in en levert deze samen 
met het adviesblad met unieke code voor 15 maart aan bij de school. Zo heeft de 
voortgezet onderwijs school meteen een goede overdracht en kan zij de aanmelding in 
behandeling nemen;

• U geeft evt. op het aanmeldingsformulier aan dat u verwacht dat uw kind extra 
ondersteuning nodig heeft;

• Met de unieke code op het adviesblad kan de school waar u uw kind heeft aangemeld, 
in een beveiligde digitale omgeving,  de overdracht van de leerling inzien en de 
aanmelding in behandeling nemen.

Aanmelden bij het Voortgezet Speciaal Onderwijs

Voor leerlingen waarvoor een overstap naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) gewenst is, 
wordt geadviseerd om tijdig bij het VSO na te gaan hoe de toelatingsprocedure vanaf de basis-
school verloopt en wat de aanmelddata zijn.
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Juni

Mei

Plaatsing

Een vo-school plaatst een leerling op basis van het schooladvies van de basisschool.
Dit betekent niet automatisch dat uw kind een plek krijgt op deze school.
Houdt u er rekening mee dat:
• Het voor de school niet altijd mogelijk is de ondersteuning te bieden die uw kind nodig 

heeft. In dat geval moet de school een andere school zoeken voor de leerling. Dit heet 
de zorgplicht in passend onderwijs;

• In het geval van een dubbel schooladvies (bijv. tl/havo) is het aan de vo-school om te 
bepalen in welke brugklas de leerling wordt geplaatst;

• De school vol kan zijn en er geen plek is voor uw kind op de school van uw keuze.

i

25 mei

Uiterlijk 1 juni

Na aanmelding ontvangt u zo snel mogelijk een bericht van de vo-school. Soms heeft de 
school meer tijd nodig om een besluit te nemen. Bijvoorbeeld wanneer uw kind extra 
ondersteuning nodig heeft en de school moet onderzoeken hoe zij dit kan organiseren. In alle 
gevallen krijgt u bericht. De meeste kinderen weten voor de meivakantie of ze zijn toegelaten 
en in welke klas ze zijn geplaatst.

In mei is de uitslag van de eindtoets bekend. De uitslag van de eindtoets kan hoger zijn dan 
het definitieve schooladvies dat uw kind eerder dit jaar kreeg. De basisschool bekijkt haar 
schooladvies dan opnieuw en mag dit naar boven bijstellen. Dit is echter niet verplicht. De 
basisschool kan het schooladvies ook hetzelfde laten. Als de basisschool het schooladvies van 
uw kind naar boven bijstelt, vertelt de leerkracht dit aan u.

Bericht over
plaatsing

Uitslag eindtoets
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uitslag



Juni

Start VO

Juni

Nieuwe schooljaar

Uw kind maakt
kennis op de
vo-school

Uw kind
start op de
vo-school
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