
 

 

 

 

Tijdspad overdracht PO-VO voor leerkracht 

Eind groep 7 2021:  
- pré advies aan ouders (rond juni). 

 
oktober 2021:  

- Uitnodigingen voor de open dagen voor leerlingen worden verstuurd door de VO-scholen.  
 

november/december 2021:  
- Leerlingen die een PRO uitstroomprofiel hebben of waarbij twijfel is tussen PRO/BBL, vroegtijdig 

aanmelden. Dit kan bij: Annemarie Goosen (agoosen@ichthuskampen.nl), Els Oosterkamp 
(eoosterkamp@landstede.nl) of René Vos (r.vos@almerecollege.nl). Let op: toestemming van ouders is 
nodig!  

- Invullen en versturen van ‘inventarisatie risicoleerlingen’, eventueel in samenwerking met andere 
bovenbouw leerkrachten (groep 7). 

 
februari 2022:  

- Vóór 1 maart 2022 worden de adviesgesprekken gevoerd met de ouders en gaat het formulier ‘Advies 
VO’ (let op: hier moet ook een kopie van naar het VO!) en het aanmeldingsformulier van de leerkracht 
mee met ouders.   

- De leerkracht geeft het advies door aan BRON.  
 
maart 2022: 

- Vóór 15 maart 2022 stuurt de leerkracht het complete aanmeldingsformulier naar het VO (beide 
aanmeldingsformulieren + gevraagde bijlagen: let op de uitdraai van de LVS gegevens). De leerkracht zet 
ook het OSO dossier klaar voor de VO school.  De leerkracht laat de OSO gegevens controleren door de 
ouders!  
De aanmeldformulieren worden verzonden. Voor het Ichthus College naar Jan Ligthartstraat 1 (ook 
aanmeldingen voor VIA) en voor het Almere College TL/Havo/VWO naar Marinus Postlaan en BBL/KBL 
naar het VIA.  

 
maart/april 2022: 

- VO neemt contact op met de basisschool om een afspraak te maken voor de warme overdracht. Wanneer 
de leerkracht graag extra advies wil voor de keuze van de richting VO voor een leerling, dient deze in 
januari (of eerder) zelf contact op te nemen met de waarschijnlijk toekomstige school.  

 
Mei/juni 2022:  

- Eindtoets wordt afgenomen. Vóór 1 juni 2022 geeft de leerkracht het leerlingrapport van de toets door 
via de mail door aan de VO school. De leerkracht stuurt ook de uitschrijfbewijzen mee.  
* Ichthus College: Bianca Bleijenburg (bbleijenburg@ichthuskampen.nl) 
* Almere College: Amber Beemer (aa.beemer@almerecollege.nl) 
* Almere College: BBL/KBL Desiree van Dijk (DRIM.Dijkvan@almerecollege.nl)  
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- Indien het wenselijk lijkt het advies bij te stellen, dan gebeurt dit in overleg met ouders en het VO. Het 
eventueel aangepaste advies wordt doorgegeven aan het VO vóór 8 juni 2022. Het advies moet dan ook 
aangepast worden in BRON en het OSO dossier dient ook opnieuw verzonden te worden. 

- Leerlingen die niet geplaatst zijn op een VO-school, dienen voor 15 juni 2022 aangemeld te worden bij 
het SWV VO.  Voor verdere informatie maieln met secretariaat@swvvoijsselvecht.nl.  

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

Aanbevelingen: 

De NAW gegevens van de ouders en huisarts zijn niet altijd up to date.  Het is daarom belangrijk om de gegevens 

van de ouders te laten checken voordat OSO uitgewisseld wordt. Ouders tekenen voor uitwisseling van de OSO 

gegevens op het aanmeldingsformulier. Let extra op of het vestigingsnummer goed ingevuld wordt en de 

gegevens uiterlijk 15 maart klaarstaan.  

Het is van belang dat alle relevante bijlagen als aparte bijlagen meegestuurd worden. Denk aan:  

● Uitdraai niet-methodetoetsen 

● Intelligentieonderzoek 

● Dyslexieonderzoek en dyslexieverklaring 

● Dyscalculieonderzoek en dyscalculieverklaring 

● Onderzoeksverslagen met daarin de diagnose 

● OPP of hulpplan 

● Sociaal emotionele vragenlijsten 

● Leerlingrapport eindtoets 

 
 


