
Webinar “Kansrijke overgang van po 
naar vo in coronatijd”



Programma

Welkom en opening door Stephanie Kastelein

Aandacht voor Engels, Machteld Moonen 

Aandacht voor rekenen-wiskunde, Stanja Oldengarm

Warme overdracht en kansrijke plaatsing, Gerdineke van 
Silfhout

Afsluiting 



Wie ben je? 

leerkracht groep 7 docent vo

ib’er directie

mentor vo   coördinatoren onderbouw

leerkracht groep 8 anders



Wat wil je meenemen 
van deze bijeenkomst? 

Plaats je opmerking in de chat of steek digitaal je 
hand op!



Overgang po-vo 
Engels 

Machteld Moonen
m.moonen@slo.nl

mailto:m.moonen@slo.nl


Engels • Verschillende varianten

• Didactiek Engels po 

• Beheersingsniveaus eind groep 8

• Focusdoelen voor Engels 

• Start Engels in vo 



Verschillende 
varianten 

• EIBO: Engels in groep 7 en 8 

• Vervroegd EIBO: Start in groep 5 of 6

• VVTO: Start in groep 1 

➢ Eerder starten dan groep 7 is een vrije keus

➢ Voor alle varianten gelden de kerndoelen 



Didactiek po • Spelenderwijs & communicatief

• Focus op vaardigheden: luisteren en 
gesprekjes voeren, oudere leerlingen ook 
lezen, start maken met schrijven

• Woordjes leren door te “doen”

• Grammatica: chunks / taalblokjes: 

My name is… 

I live in.. 

I’ve got a … 



Engels 
eind groep 8

Peil.Engels

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen
/peil-onderwijs/peil.engels

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/peil-onderwijs/peil.engels


ERK?? In de chat:

A: Dat is nieuw voor mij

B: Daar heb ik weleens van gehoord.

C. Daar werk ik regelmatig mee

D. Anders, … 



ERK • Wat kan een leerling doen in een vreemde taal? 

• Hoe goed kan een leerling dat?

• Aandacht voor bv leerstrategieën, cultuur, 
meertaligheid 

www.erk.nl

http://www.erk.nl/


Groep 8: gesprekken voeren

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/peil-onderwijs/peil.engels

groep 8

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen
/peil-onderwijs/peil.engels

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/peil-onderwijs/peil.engels
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/peil-onderwijs/peil.engels


Groep 8: luistervaardigheid

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/peil-onderwijs/peil.engels

groep 8

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen
/peil-onderwijs/peil.engels

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/peil-onderwijs/peil.engels
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/peil-onderwijs/peil.engels


Focusdoelen
Engels 

• probeer betekenisvol en spelenderwijs aan 
verschillende vaardigheden te blijven werken

Bijvoorbeeld: 

- werken rond een thema 

- luisteren, gesprekjes voeren

- energizers, liedjes

• passend bij leerbehoeften van de leerlingen 

• passend bij de school 



Focusdoelen
Engels 

https://www.slo.nl/npo/prim
air-
onderwijs/focusdoelen/uitwe
rking-focusdoelen-engels/

https://www.slo.nl/npo/primair-onderwijs/focusdoelen/uitwerking-focusdoelen-engels/


Engels VO • Verschillen in beheersingsniveaus

• Gesprek: Wat deed basisschool met Engels?

• Differentiëren en maatwerk

Voorbeelden van handige tools voor vo: 

https://www.slo.nl/thema/vakspecifieke-
thema/mvt/erk/leraar-vo/slag-vo/praktische-online-
tools/

https://www.slo.nl/thema/vakspecifieke-thema/mvt/erk/leraar-vo/slag-vo/praktische-online-tools/


ERK
self-assessment 

https://www.coe.int/en/web/
common-european-
framework-reference-
languages/table-2-cefr-3.3-
common-reference-levels-
self-assessment-grid

https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-2-cefr-3.3-common-reference-levels-self-assessment-grid


Overgang po-vo 
leergebied rekenen-wiskunde 

Stanja Oldengarm
s.oldengarm@slo.nl

mailto:s.oldengarm@slo.nl


Overgang po-vo
leergebied rekenen-wiskunde 

1. Aandacht voor de factsheet Cohortonderzoek

2. Vanuit de focusdoelen

3. Specifieke inhoud voor rekenen-wiskunde

https://www.slo.nl/npo/primair-
onderwijs/focusdoelen/



1. Nationaal 
Cohortonderzoek Onderwijs 

➢ Leergroei in het basisonderwijs ten gevolge van de 
COVID-19-crisis

➢ De eerste factsheets verschenen in maart 2021. Hierin 
staan de effecten van de eerste schoolsluiting.

➢ De tweede serie factsheets verscheen in juni 2021. 
Hierin worden inzichten getoond van één jaar COVID-19-
crisis. 

https://www.nationaalcohortonderzoek.nl/factsheets/



Gemiddelde leergroei rekenen-wiskunde 
per jaargroep: absoluut en procentueel 
verschil

Bron: factsheet 1, figuur 4, 
publicatie maart 2021

https://www.nationaalcohortonderzoek.nl/factsheets/



Gemiddelde leergroei tussen M- en M-toets 
rekenen-wiskunde: absoluut en procentueel 
verschil

https://www.nationaalcohortonderzoek.nl/factsheets/

Bron: factsheet 5, figuur 1, 
publicatie juni 2021



Gemiddelde leergroei tussen M- en M-toets 
rekenen-wiskunde: absoluut verschil per 
jaargroep

https://www.nationaalcohortonderzoek.nl/factsheets/

Bron: factsheet 5, figuur 3, 
publicatie juni 2021



Waar valt de 
leerling op uit?

❖ Getallen of bewerkingen

❖ Een specifiek domein (gebroken getallen, meten, 
meetkunde)

Wat betekent dit voor je onderwijs? Maak keuzes voor wat 
betreft de inhoud!

Wat heeft de leerling nodig?

Hoe verstevig je de basis?



2. Focusdoelen 
rekenen-wiskunde (po)

https://www.slo.nl/npo/primair-
onderwijs/focusdoelen/

Groep 8 Getalbegrip en bewerkingen

1. Basisbewerkingen optellen, aftrekken, 

vermenigvuldigen en delen met hele getallen 

(kaal en in contexten): hoofdrekenen 

(waarbij tussenstappen op papier mogen 

worden genoteerd), schattend rekenen en 

schriftelijk rekenen (cijferen of kolomsgewijs 

rekenen).

2. Memoriseren en onderhoud tafels en 

deeltafels tot en met 10.

Meten en Meetkunde

1. Maateenheden omrekenen binnen het 

metriek stelsel (1S: ook oppervlakte- en 

inhoudsmaten). Aandacht voor 

samengestelde grootheden.

Verhoudingen en verbanden

1. Rekenen met schaal in contextsituaties.

2. Rekenen met verhoudingen door zelf een 

verhoudingstabel te construeren.

3. De samenhang tussen 

verschijningsvormen en notaties van 

verhoudingen: breuk, deling, decimaal getal, 

verhouding

(1S: ook complexere breuken).

Getalbegrip en bewerkingen: nummer 1 en 2

Meten en meetkunde: nummer 1

Verhoudingen en verbanden: 1, 2 en 3

Zorg voor een verrijkend aanbod om sterke 

rekenaars gemotiveerd te houden. Hiervoor 

kan gebruik gemaakt worden van opgaven 

uit:

• Wereldwijde wiskundewedstrijd 

Kangoeroe

• Wisschriften van Vierkant voor 

Wiskunde

• Uitdager van de maand

Verhoudingen en verbanden: rekenen met 

schaal in combinatie met een 

aardrijkskundethema

Focusdoelen zijn doelen die in de komende periode 
tot aan de zomervakantie 2021 prioriteit hebben en 
een stevige basis vormen voor doorstroom naar de 
volgende groep.



3. Specifieke inhoud voor  
rekenen-wiskunde

Rekenen met de rekenmachine

Symbolen:

Het deelteken :, maar ook ∕ en − 

Vermenigvuldigen x, maar ook * en · 

Formele breukopgaven naar vo

Volgorde van bewerkingen

Niet alleen het antwoord is in het vo voldoende! En je tekent met potlood! 

Rekenen met variabelen



Warme overdracht en 
kansrijke plaatsing

Gerdineke van Silfhout
g.vansilfhout@slo.nl

mailto:s.oldengarm@slo.nl


• Veel aandacht voor

• Juist in Covid-tijd

• Warme overdracht

Kansrijk 
adviseren & 
plaatsen



• Kansen(on)gelijkheid

• Hoge verwachtingen

• Hoe geef je je 
schooladvies vorm en 
begeleid je je leerlingen 
naar het vo?

Kansrijk 
adviseren & 
plaatsen



Handreiking 
school-
advisering
• OCW, SLO, 7 pilotscholen

• Mosterd na de maaltijd?

• Uiterst actueel in Covidtijd



Enkele krenten uit de ‘pap’

• Hoge verwachtingen -> dus niet ‘hoogste niveau’
• Al vanaf vroege schoolloopbaan

• Welk aanbod schotelen we alle leerlingen voor?

• Welke homogene/heterogene groepjes plaatsen we leerlingen?

• Samenwerking po-vo
• In overdracht

• In aanbod

• Rol van leerlingen



Doorkijkje Uitdagend aanbod voor alle lln

• PO-school evalueert met VO-scholen in hoeverre aanbod po 
aansluit op vo

• Buurtalen in vmbo voor leerlingen moeilijk, met name 
spreekdurf een probleem (regio Oost)

• In PO mogen lln kiezen voor Duits of Frans

• Mondelinge taalvaardigheid en woordenschat krijgen accent

• De wijze van staartdelingen oplossen van vo overgenomen  
-> zelfde manier van leren en automatiseren po-vo



Voorbereiding op vo

• Veel accent op informatieoverdracht via Onderwijskundig 
Rapport -> welke informatie uit welke informatiebronnen 
geven we mee en welke niet?

• ‘Harde’ informatie taal en rekenen

• Zorgdossier

• Gedragskenmerken + 
sociaal-emotioneel

• Werkhouding en motivatie

• Thuissituatie

• Hoe bereiden we leerlingen en 
ouders komende weken voor?



Voorbereiding op vo

Wat gaan we doen tot de zomervakantie (voor sommigen al 
snel)?

• Kindgesprekken – kind-oudergesprekken -> inzicht in sterke punten, 
ontwikkelpunten en concrete tips aan kind/ouders op gebied van 
executieve functies en werkhouding

• Bijvoorbeeld: hoe komen opbrengsten bij taal/rekenen tot stand? Hoe 
werkt de leerling? Hoe was de tussentijdse begeleiding? Veel vragen, 
tussenstappen? (Huiswerk)begeleiding? Wordt dat in vo ook 
aangeboden? 



Wennen aan vo

Wat gaan we doen tot de zomervakantie (voor sommigen al 
snel)?

• Klassenwissel

• Leraren vo op po-school

• Oud-leerlingen op po-school



Handreiking 
plaatsing in 
vo
• Informatie verzamelen en 

interpreteren van leerlingen

• Begeleiding naar passend 
niveau

• Formatief evalueren

• Uitstel van ‘definitieve 
plaatsing’



Enkele doorkijkjes

Wat gaan we na de zomervakantie doen? 

• Driehoeksgesprekken met leerling, ouder en mentor

• Aanstellen voortgangsteam: op welke criteria volgen, monitoren en 
plaatsen we leerlingen? 

• Post-brugperiode-schooladvies: uitgestelde selectie

• Leerlingen geven zichzelf een overgangsadvies en kijken naar harde 
gegevens, inzet, werkhouding en voortgang



Wat neem je mee? 

Is er een tip die je binnen je school wilt delen, bijvoorbeeld 
met een collega of een bouw/team?



Zijn er nog (algemene) vragen 
n.a.v. deze webinar?



Meer lezen of weten? 
Zie ook:

❖ https://www.slo.nl/npo/

❖ https://www.slo.nl/thema/meer/handreiking-schooladvisering/handreiking/

❖ https://www.slo.nl/thema/meer/kansengelijkheid/

❖ https://www.slo.nl/thema/meer/formatief-evalueren

❖ https://www.slo.nl/thema/meer/10-14-onderwijs/

Vragen over SLO en het programma NPO: mail naar npo@slo.nl

https://www.slo.nl/npo/
https://www.slo.nl/thema/meer/handreiking-schooladvisering/handreiking/
https://www.slo.nl/thema/meer/kansengelijkheid/
https://www.slo.nl/thema/meer/formatief-evalueren
https://www.slo.nl/thema/meer/10-14-onderwijs/
mailto:npo@slo.nl

