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6. Vooraankondiging voorlichtingsbijeenkomst leerkrachten groep 7 en 8 
7. Klikkalender 2020-2021 
8. Evaluatie De Klik 
9. Website 

 

1. Aangepaste werkwijze heroverweging 
 

De minister heeft i.v.m. het wegvallen van de eindtoets een brief opgesteld m.b.t. heroverwegingen en 
hoe hier mee omgegaan kan worden. Deze zullen de meeste scholen hebben ontvangen. Jullie vinden 
deze brief in bijlage 1. Mocht je gebruik willen maken van de mogelijkheid die de minister biedt, dan is 
het van belang dat je het document uit bijlage 2 invult en toevoegt aan het onderwijskundig rapport. 
Hierna wissel je voor deze leerling OSO opnieuw uit. Zorg dat je bij deze leerlingen ook persoonlijk contact 
opneemt met de VO-school. De uiterlijke datum hiervoor is 27 mei.  

 

2. Kennismakingsmoment nieuwe brugklassers 
 
Op 3 juni stond het kennismakingsmoment voor nieuwe brugklassers gepland. Dit is, gezien de opening 
van het VO op 1 juni, voor de VO-scholen niet haalbaar. Om nieuwe brugklassers toch de gelegenheid te 
geven om kennis te maken met hun klas is een nieuwe datum gepland. Het kennismakingsmoment zal 
plaats vinden op 8 juli. De VO-scholen zullen hiervoor een uitnodiging sturen.  
 

3. Aanpassing procedure LWOO 
 
In verband met deze bijzondere tijden heeft het Samenwerkingsverband VO de aanvraagprocedure LWOO 
voor de VMBO scholen aangepast. Hiermee willen wij de toetsdruk voor PO leerlingen en de 
administratieve last voor de VMBO scholen verminderen. Dit betekent dat Cortenbosch, Sprengeloo, het 
Edison College, Zone.College Twello en RSG Epe de aanvragen LWOO onderbouwen met behulp van de 
informatie van de basisscholen (schooladvies, onderwijskundig rapport). Essentieel is de informatie 
rondom de leerachterstanden. Net als voorgaande jaren zullen de VMBO scholen bij twijfel en/of 
onduidelijkheden contact zoeken met de desbetreffende basisschool. 
 

4. Aandachtspunten voor de leerkrachten van de groepen 7:  
 
De drie besturen PCBO, VOG en Leerplein055 hebben gezamenlijk afgesproken dat: 

• de leerkrachten in groep 7 een voorlopig schooladvies geven en dat het tijdstip daarvan door de 
school wordt bepaald (midden of eind van het schooljaar in groep 7). 

• het overstapdocument/onderwijskundig rapport (hetzelfde als voor de groepen 8) als Word-
document in ParnasSys wordt gehangen achter iedere leerling. Daarna wordt het stappenplan 
gevolgd, zie bijlage 3 en 4. De leerkracht van groep 7 vult het overstapdocument in, overlegt dit 



met de leerkracht van groep 8 en/of ib-er en directeur en bespreekt dit op een door de school 
zelfgekozen tijdstip in groep 7 met de ouders. Dat betekent dat iedere leerling die in groep 8 komt 
tijdig een voorlopig schooladvies heeft gekregen en daarmee een goede keuze kan maken voor 
de workshops op de voorlichtingsavonden van het VO op 5 en 6 oktober.  

We kunnen ons voorstellen dat deze periode voor extra uitdagingen zorgt rondom toetsing en het 
geven van het preadvies. Cito heeft hier op hun site specifieke aandacht voor. Je kunt dit vinden op 
https://www.cito.nl/onderwijs/primair-onderwijs/coronavirus-ondersteuning-thuiswerken-
onderwijs. Ongetwijfeld zullen de besturen/scholen oplossingen vinden voor deze uitdagingen, zodat 
iedere leerling een preadvies krijgt.  

 
Overige aandachtspunten groep 7 leerkrachten: 

• Zorg dat je met jouw intern begeleider kijkt welke leerlingen bij het voorlopig advies een PRO/BB 
advies hebben. Alleen deze leerlingen meld je vervolgens aan voor de ADIT/WNV. De informatie 
hierover komt in de speciale Nieuwsbrief in juni. 

 
5. ADIT/WNV 
 
Voor komend schooljaar is opnieuw de afname van de ADIT geregeld. Deze toets is bedoeld voor kinderen 
die een PRO of BB/PRO advies hebben. Voor kinderen met onvoldoende taalvaardigheid kan de WNV 
worden afgenomen. Zoals afgelopen schooljaar staat de afname in het najaar van 2020 gepland, zodat de 
uitslag van de toets ruim voor het schooladvies binnen is. De afname vindt plaats in de week van 26 
oktober en 2 november. Er kan aangemeld worden voor de ADIT/WNV vanaf juni! Dit betekent dus dat 
de leerkrachten van groep 7 hier al goed naar moeten kijken. Meldt de leerlingen dus het liefst zo snel 
mogelijk aan, in de maanden juni, juli en september, met als uiterlijke aanmelddatum 1 oktober.   
De aanmelding hiervoor zal opnieuw via A-Vision gedaan worden. In juni zal de gehele procedure voor de 
aanmelding en de bijbehorende documenten worden gedeeld via een aparte Nieuwsbrief. 
Graag willen we jullie er opnieuw op wijzen dat alleen kinderen met een PRO of BB/PRO advies voor de 
ADIT/WNV in aanmerking komen! Afgelopen schooljaar is gebleken dat 30% van de leerlingen, bij wie 
deze toetsen zijn afgenomen, buiten de doelgroep viel.  

 

6. Vooraankondiging voorlichtingsbijeenkomst leerkrachten groep 7 en 8: 
 
Zoals bekend organiseert Stuurgroep De Klik elk jaar een voorlichtingsbijeenkomst voor de groepen 7 en 
8. Deze staat komend schooljaar gepland voor woensdagmiddag 14 oktober 2020 van 15:00-17:00 uur. 
Zet het dus alvast in je agenda! We zijn gezien de protocollen rondom corona aan het brainstormen over 
mogelijk andere vormen, waarbij minder mensen tegelijk bij elkaar komen. Tips en ideeën hierover zijn 
natuurlijk altijd welkom. Heb je tips? Stuur deze dan naar deklik@swvapeldoornpo.nl.  

 

7. Klikkalender  
 
In bijlage 5 vind je de Klikkalender 2020-2021.  

 

8. Evaluatie De Klik: 
 
Om de werkzaamheden van stuurgroep De Klik te evalueren en zoveel mogelijk te kunnen aansluiten aan 
de behoefte in het werkveld, wordt er in juni een digitaal evaluatieformulier verzonden naar alle PO/VO 
scholen. Graag zien we per school 1 ingevuld evaluatieformulier terug.  

 

9. Website 
Graag verwijzen wij nog eens naar de website www.swvapeldoornpo.nl. In het menu DE KLIK zijn alle 
nieuwsbrieven en relevante documenten te vinden.  
 

https://www.cito.nl/onderwijs/primair-onderwijs/coronavirus-ondersteuning-thuiswerken-onderwijs
https://www.cito.nl/onderwijs/primair-onderwijs/coronavirus-ondersteuning-thuiswerken-onderwijs
mailto:deklik@swvapeldoornpo.nl


Met vriendelijke groet, 

Stuurgroep de Klik 
 
Bijlages: 

1. Brief PO/VO scholen. De overstap van primair naar voortgezet onderwijs in 2020 
2. Bijlage voor toevoeging OKR overgang POVO 
3. Overstapdocument  
4. Stappenplan overstapdocument 
5. Klikkalender 2020-2021 


