Overgang basisonderwijs naar voortgezet onderwijs
BaVo Eemland is een overlegorgaan voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs in de regio
Eemland. In dit orgaan worden afspraken gemaakt over de overgang van het basisonderwijs
naar het voortgezet onderwijs in de regio Eemland. Ook kunnen problemen aangaande de
overgang waar deelnemende scholen tegenaan lopen hier voorgelegd worden. KPOA maakt
onderdeel uit van het BaVo en hanteert de afspraken die in het overlegorgaan zijn gemaakt
over de overgang van basisonderwijs naar het VO. Onderdelen van de overdracht zijn de
koude en de warme overdracht.
De koude overdracht is het onderwijskundig rapport (OKR) dat de basisschool opstelt. Dit
OKR wordt door middel van digitale uitwisseling aan de VO school toegestuurd. Ouders
teken vooraf voor inzage van het onderwijskundig rapport.
Naast de koude overdracht is er voor alle leerlingen ook een warme overdracht. In het kader
van de warme overdracht vinden leerling besprekingen plaats tussen de scholen voor
voortgezet onderwijs en de basisscholen. In dit gesprek staan twee onderwerpen centraal:
- Speciale aspecten van de begeleiding die in de brugklas zouden moeten worden
voortgezet.
- De beste keuze van de soort brugklas.
Vanuit het VO komen burgklascoördinatoren, afdelingsleiders en/of mentoren naar de
basisschool. Van de basisschool zijn naast de groep 8-leerkracht meestal ook de intern
begeleider en de (adjunct-) directeur aanwezig. “Het schooladvies is immers niet het advies
van een groep 8-leerkracht alleen, het is een breed gedragen advies, dat iedere betrokkene
vanuit de basisschool vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid kan motiveren.
Ook dit schooljaar is het schooladvies leidend bij de toelating tot het VO. Alle leerlingen op
de basisschool maken een verplichte eindtoets voor taal en rekenen. Het resultaat van deze
toets is een aanvulling op het advies van de basisschool. Indien het resultaat van het
schooladvies sterk afwijkt van het resultaat van de eindtoets dan heroverweegt de school
haar advies. Ouders worden hierover geïnformeerd.
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