
Tijdspad overdracht PO-VO voor ouders

De overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is voor veel ouders een onbekend terrein. Daarom
hebben de gezamenlijke scholen in dit schrijven de gang van zaken in volgorde op papier gezet, zodat het
traject voor u te volgen is.

Eind groep 7 (2021):
- Het voorlopige (pré) advies van de basisschool is bekend.

Groep 8:
Oktober/november 2021:
- De open dagen kalender gaat mee.

november/december 2021:
- De leerkracht van de basisschool overlegt met u indien uw zoon/dochter aangemeld moet worden
voor een vroegtijdige aanmelding of overleg. Dit kan gaan om leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte
of met een uitstroomprofiel richting PRO (praktijkonderwijs) of bij twijfel PRO/BBL. Uw toestemming is
noodzakelijk.
- De eerste open dagen/voorlichtingsavonden vinden plaats. (zie bijgaande kalender)
- Het aanmeldingsformulier(ouderdeel) voor u is te vinden op de websites van de VO scholen. Deze
dient u zelf in te vullen en in te leveren bij de leerkracht, vóór maart 2022.

januari 2022:
- Open dagen.

februari 2022:
- Open dagen.
- Vóór 1 maart 2022 heeft u een adviesgesprek met de leerkracht van uw kind en krijgt u het formulier
‘Advies VO’ en het aanmeldingsformulier van de leerkracht mee.
- Het VO neemt contact op met de ouders van de leerlingen die zijn aangemeld voor PRO. Zij komen
eventueel in aanmerking voor een toetsing.

maart 2022:
- Vóór 15 maart 2022 levert u uw eigen aanmeldingsformulier en het aanmeldingsformulier van de
leerkracht, beiden ondertekend, in bij de leerkracht. De leerkracht stuurt alle gegevens door naar het VO.

april/mei 2022:
- De eindtoets wordt afgenomen.

mei/juni 2022:
- De leerkracht maakt bij u bekend wat de uitslag is van de eindtoets en of dit leidt tot een gesprek over
een eventuele herziene keuze.

juli 2022:
- Op woensdag 6 juli 2022 is er een kennismakingsmiddag bij de VO scholen voor alle leerlingen.


