
 
 

 

 
Aan: Alle scholen PO en VO in de regio Noord- en Midden-Drenthe 
 
 
Betreft:  Overstap PO - VO in Corona-tijd 
Datum: 28 januari 2021 
 
 
Geachte collega,  
 
In de regio Noord- en Midden-Drenthe zijn afspraken gemaakt over de overstap van primair onder-
wijs naar voortgezet onderwijs1 in tijden van Corona. In deze brief zetten we de afspraken op een 
rijtje. Uiteraard zijn alle afspraken onder voorbehoud van nieuwe of onverwachtse ontwikkelingen  
in de Corona-situatie. 
 
Uitgangsituatie 
Voor onze leerlingen was het afgelopen jaar uitzonderlijk, niet in de laatste plaats doordat zij twee 
keer geconfronteerd werden met een langere periode van scholensluiting. Onderwijs op afstand 
heeft positieve en negatieve effecten voor kinderen. Dit kan van invloed zijn op het geven van een 
goed schooladvies. Daarnaast is er nog veel onzekerheid over de openstelling van scholen in de 
komende maanden. We vinden het belangrijk dat kinderen zo weinig mogelijk hinder ondervinden 
van de pandemie en dat zij hun schoolloopbaan in het voortgezet onderwijs zo goed en kansrijk 
mogelijk kunnen voortzetten. 
 
Afspraken algemeen 

• We sluiten aan bij de landelijke oproep om kansrijk te adviseren en vaker te werken met 
dubbele adviezen. Voor meer informatie en handreikingen zie 

https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/qa-kansrijk-adviseren. 
• We houden vast aan de uiterste aanmelddatum van 15 maart 2021 bij het voortgezet 

onderwijs. 

• Indien de situatie het enigszins toelaat, worden de M-toetsen alsnog afgenomen. De 
uitkomsten mogen wel, maar hoeven niet betrokken te worden in het schooladvies.  
De uitkomsten zijn in ieder geval onderdeel van de warme overdracht tussen PO-VO. 

• We maken extra werk van een warme overdracht tussen PO en VO en daarbij hoort ook een 
gezamenlijke inspanning om de leerlijn zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. 

• De eindtoets kan, zoals gebruikelijk aanleiding geven om het schooladvies te heroverwegen. 
Op basis van de heroverweging kan het advies naar boven toe bijgesteld worden (voor 1 
juni). 

• De scholen voor voortgezet onderwijs zoeken naar mogelijkheden om meer heterogeen te 
groeperen in de eersteklas en goede doorstroommogelijkheden te creëren. En geven daar 
vervolgens vorm aan. 

 
Warme overdracht en gezamenlijke inspanning voor een sluitende leerlijn 
Om ervoor te zorgen dat we goed zicht krijgen op de leerling maken we extra werk van de warme 
overdracht van leerlingen. Daarbij gaat het niet alleen om het inzicht in waar de leerling staat, maar 
ook om de gezamenlijke inspanning om op basis daarvan na te gaan in wat er in de periode tot de 

 
1 De afspraken gelden voor alle basis- en voortgezet onderwijsscholen, inclusief SBO, SO en VSO. 

https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/qa-kansrijk-adviseren


 

 

zomervakantie kan worden ingezet om de leerling nog specifieker voor te bereiden op de start in het 
voortgezet onderwijs. En wat er na de overstap kan worden ingezet om de ontwikkeling van de leer-
ling zo goed mogelijk voort te zetten. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan het uitwisselen van 
leermaterialen en deskundigheid, aan het opnieuw prioriteren van lesinhouden en aan vormen van 
huiswerkbegeleiding. Het is niet de bedoeling om leerlingen in korte tijd heel veel extra uren te laten 
maken, om hen ‘bij te spijkeren’ en ‘achterstand in te lopen’. Het gaat om kansen bieden richting vol-
waardige kwalificatie, waarbij de onderwijsdoelen persoonsvorming en socialisering niet uit het oog 
verloren worden. De werkgroep PO/VO krijgt de opdracht om een uitwerking te geven aan deze 
afspraak. Goede ideeën zijn van harte welkom. 
 
LWOO en PRO 
Voor LWOO en PRO gaan we net als vorig jaar, over tot een bijgestelde procedure. Dit betekent dat 
er geen groepsgewijze tests en toetsen in het voortgezet onderwijs zullen worden afgenomen. De 
scholen (basisschool en voortgezet onderwijs-school) gaan na welke informatie wel beschikbaar is. In 
geval van sterke twijfel tussen LWOO en PRO2 of tussen LWOO/PRO en VSO zal er worden nagegaan 
of er toch nog mogelijkheden zijn om alsnog aan aanvullende informatie te komen. De VO-school in 
geval van LWOO en de CvA in geval van PRO, neemt besluiten op basis van zo goed mogelijk onder-
bouwde, maar mogelijk incomplete dossiers. Voor leerlingen die zijn aangemeld voor LWOO en PRO 
gelden vanzelfsprekend ook de bovengenoemde algemene afspraken, zoals het alsnog afnemen van 
de M-toets (op het juiste niveau), het werk maken van de warme overdracht en de gezamenlijke 
inspanning voor de sluitende leerlijn.  
 
Communicatie met ouders 
Bijgevoegd treft u een brief aan voor ouders en leerlingen. Wilt u deze uitreiken aan de ouders en 
leerlingen van groep 8 (of de uitstroomgroep)?  
 
Tenslotte 
Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met een van de leden van de werkgroep 
PO/VO, met Bert Benjamins (specifiek over LWOO/PRO) of met ondergetekende. Algemene 
informatie over de overstap PO-VO is te vinden op de websites van de beide samenwerkings-
verbanden. 
De afspraken vragen een behoorlijk inspanning van alle collega’s in deze toch al zo hectische tijd. 
Laten we er van uitgaan dat we over enige tijd kunnen genieten en profiteren van wat we samen 
voor elkaar hebben gekregen voor de leerlingen in Noord- en Midden-Drenthe! 
 
 

Met vriendelijke groet,  
Namens alle collega’s, 
 
 
 
Renate Schenk, 
SWV passend onderwijs 22.01 
r.schenk@swv2201po.nl 
 
 

 
2 Bij twijfel kan ook gedacht worden aan de tussenvoorziening PrO, die PrO-Assen in samenwerking met de 
VMBO-scholen vormgeeft. De tussenvoorziening PrO is gericht op doorstroom naar VMBO (LWOO). 

Werkgroep PO/VO 

Ria Pronk (Primenius)  

Nicole de Groot (Kits Primair) 

Bert Benjamins (Vincent van Gogh, Salland) 

Klaas Bijl (Vincent van Gogh, Lariks 

Esmée Post (Dr. Nassaucollege, Quintus) 

Peter Oostra (Dr. Nassaucollege, Penta) 

Robert Kuiper (PRO-Assen) 

Karina van der Heijden (AOC-Terra) 

Suzanne  de Wit (St. Baasis)    

Henriët Westerhof (Plateau) 

Rob vd Berg (CKC Drenthe) 
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