
Dr. J.A. Gerth van Wijkschool 

 
Bovo procedure 

 
 

C:\Users\lvhof\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\UF4A80E2

\Bovo procedure ouder informatie 19-12-2018 14 56 uur.docx 

Laatste Versie: 23-2-2018 

 

In dit document leest u hoe de school tot het schooladvies komt voor het Voorgezet 

Onderwijs.  
  
Het schooladvies voor het Voortgezet Onderwijs wordt bepaald op basis van de volgende 

informatie: 
  

 Het beeld van dat de school heeft gekregen van de leerling gedurende zijn/haar 

schoolcarrière. Denk aan bijv. inzet, zelfstandigheid, doorzettingsvermogen en 

huiswerkattitude. 
 De gegevens uit de Sociaal-emotionele observatielijst: Zien. 
 Het Citoleerlingvolgsysteem (met daarin alle CITO-toetsresultaten). 
 Het resultaat van de Entreetoets afgenomen in groep 7. 
 De gegevens uit het Drempelonderzoek (indien beschikbaar). 
 De rapportcijfers uit groep 7 en 8. 
 Het Ontwikkelings Perspectief Plan (OPP) voor leerlingen die aanbod buiten het 

reguliere aanbod hebben ontvangen.  
  
Aan het eind van het schooljaar waarin uw kind in groep 7 zit, wordt door school een  

pre-advies opgesteld. Dit wordt ook wel voorlopig advies genoemd. Dit pre-advies wordt 

met de ouder, leerkracht groep 7, de leerling en toekomstige leerkracht groep 8 

besproken. 
Op basis van het pre-advies en de ontwikkeling van uw kind in groep 8, wordt het 

definitieve advies opgesteld. Dit wordt in december tijdens het adviesgesprek met de 

ouder en leerling gedeeld. 
Nadat dit schooladvies is verkregen, gaan ouder en kind open dagen bezoeken. Bij het 

schooladvies wordt een de VO –gids waarin alle Voortgezet Onderwijsscholen in de Haage 

regio staan, meegegeven. U kunt dus met deze gids en het schooladvies een keuze 

maken welke scholen u gaat bezoeken. Op basis van deze bezoeken maken de ouder en 

het kind een keuze voor een school.  
Bij de inschrijfprocedure wordt er gevraagd een lijst op te geven van scholen waar het 

kind ingeschreven kan worden als de school van 1e keuze geen plek heeft. Het is dus 

raadzaam om ook te kijken naar welke scholen nog meer passend zouden zijn voor het  

kind. 
  
In april krijgt de ouder van de school voor het Voortgezet Onderwijs te horen waar het 

kind geplaatst zal worden. 
Wanneer de uitslag van de centrale eindtoets (CITO) hoger uitvalt dan het schooladvies, 

heroverwegen wij het advies. Er zal dan met de ouder contact worden opgenomen om te 

bespreken of er veranderingen in het advies wenselijk zijn. 

De gehele BOVO-procedure, dus de stappen die er gezet moeten worden om het kind aan 

te melden en in te schrijven op het Voortgezet Onderwijs is hier te vinden. 

(https://www.bovohaaglanden.nl/voor-ouders).  
Jaarlijks is aan het begin van het schooljaar een informatiebijeenkomst voor ouders van 

leerlingen in  groep 8 over de BOVO-procedure. Ouders kunnen tussentijds altijd voor 

vragen en advies terecht bij de leerkracht.  
 

Tijdpad  
Wanneer Wat 
Juni wanneer de leerling in groep 7 zit Het pré advies wordt opgesteld 

Het advies wordt besproken met de ouder, 

leerling, leerkracht van groep 7 en 

toekomstige leerkracht van groep 8.  

https://www.bovohaaglanden.nl/voor-ouders
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Het pre-advies wordt door ouders 

ondertekend of    
voor gezien geaccordeerd. 

September groep 8 Informatieavond voortgezet onderwijs en 

BOVOprocedure voor ouders 
Eind september groep 8 Drempeltoets (niet voor alle leerlingen) 
November groep 8 NIO toets (Nederlandse Intelligentietest 

voor Onderwijsniveau)en/of SEM-toets 

(Sociaal EMotionele Ontwikkeling) (niet 

voor alle leerlingen) 
November groep 8 Leerkracht stelt het advies op in 

samenwerking met de IB-er, leerkracht 

groep 7 en de directie. 
Eind november/half december groep 8 Adviesgesprek met ouder en leerling 

waarin het voorlopig schooladvies wordt 

gegeven. 
Eind januari/half februari Cito M8 
Half april Cito-eindtoets 
Medio Mei Uitslag Cito-eindtoets en vaststelling 

definitief advies. 
 


