Datum

Primair onderwijs

27 augustus ‘18

Voortgezet onderwijs
Start Schooljaar

Vanaf
27 augustus ‘18

Voorbereiding POVO procedure
- Importeren basisschoolverlaters in OT (via OSO)
- Inventarisatie zorgleerlingen in groep 8
- Leerlingen aanmelden in OT via het (aan)meldformulier

Vanaf
17 september ‘18

Start onderzoeksperiode
- Adaptieve toetsing voor leerlingen die leerachterstanden
hebben (PrO, vmbo basis/kader)
- Afname capaciteitenonderzoeken voor leerlingen die
uitstromen naar PrO en leerlingen waar twijfel bestaat
tussen PrO en vmbo.
- Afname SEM vragenlijsten
- Gespreksvoering/ dossieropbouw voor leerlingen die over
stappen naar het VSO of regulier onderwijs met extra
ondersteuning

25 -27
september ‘18
1 oktober ‘18

IB bijeenkomsten – voorlichting procedure POVO

19 oktober ‘18

Deadline aanmelden zorgleerlingen in OT

22 t/m 26
oktober ’18

Voorbereiding POVO procedure
- Vo-scholen bereiden het toelatingsbeleid voor, incl. voorrangsregels,
evt. bijzondere inrichting en aantal lesplaatsen per niveau.

Start aanmeld- en behandelperiode VSO (voortgezet speciaal onderwijs)

Herfstvakantie
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Datum

Primair onderwijs

Voortgezet onderwijs

1 november ’18

Vanaf
1 december ‘18

24 december ‘18
tot 4 januari ’19
7 januari tot
8 februari ‘19

26 januari tot
9 februari ‘19
8 februari ‘19

Toelatingsbeleid VO
- Vo-scholen publiceren het toelatingsbeleid, incl. voorrangsregels, evt.
bijzondere inrichting en aantal lesplaatsen per niveau op de
schoolwebsite
Voorbereiding basisschooladvies
- Start afgifte pré-adviezen (SWV) ten behoeve van
praktijkonderwijs en leerlingen met leerachterstanden in
het vmbo basis/kader
- Gebruik Algemene Plaatsingswijzer (APW) in OT ter
ondersteuning bij de advisering
Kerstvakantie
Consultatiebijeenkomsten
- Bijeenkomst waarin ingewikkelde casuïstiek wordt
besproken met het samenwerkingsverband en/of
deskundigen uit het V(S)O. Te denken valt aan leerlingen
op het grensvlak PrO/vmbo of PrO/VSO (cluster 3 en/of 4)
Open dagen VO scholen (regio Delflanden)
Deadline basisschooladvies
- Uitprinten, ondertekenen en meegeven van de
adviesformulieren aan leerling en ouders. Eventuele
besprekingen tussen basisschool, ouders en leerling dienen
vòòr deze datum te zijn gevoerd.
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Datum
9 februari t/m
22 februari ‘19

Primair onderwijs

Voortgezet onderwijs
Aanmeldperiode VO scholen
Let op: aanmeldperiode duurt 2 weken!

9 februari tot
22 maart ‘19

22 februari ‘19

25 februari t/m
1 maart ‘19
25 maart tot
29 maart ‘19

Behandelperiode VO
- Behandel- en onderzoeksperiode van nieuwe aanmeldingen
- Voorrang in behandeling bij leerlingen met een specifieke zorgvraag
- Denk aan ingevulde plaatsingswijzers (APW)
Deadline onderwijskundig rapport (OKR)
- Definitief maken van OKR in Onderwijs Transparant (OT)
Voorjaarsvakantie
Check aanmelden VO scholen
- Checken in OT of alle leerlingen zich hebben ingeschreven
op een VO-school

4 april ‘19

4 april t/m
11 april ‘19

Intern formuleren van toelatingsbesluiten en administratieve
afhandeling
- Nemen van eerste toelatingsbesluiten, bij overaanmelding toepassen
van voorrangsregels en eventuele loting.
- Verwerking in POVO OT
Bericht van plaatsing aan ouders en po-scholen
- Communicatie naar PO en ouders

Bevestigen van de inschrijving door ouders
- Ouders melden bij de school/scholen van aanmelding
of ze gebruik willen maken van de plaatsing
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Datum

Primair onderwijs

Voortgezet onderwijs

15 april tot
15 mei ‘19

Afnameperiode eindtoetsen
- Let op; de verschillende eindtoetsen hebben
verschillende afnamemomenten

Uiterlijk
31 mei ‘19

Uitslag eindtoetsen verwerken
- Eventuele gespreksvoering met ouders omtrent
heroverwogen/herziene adviezen
- Verwerken van eindtoetsen en besluiten in OT middels
het ‘eindtoetsformulier’

31 mei tot
14 juni ‘19

Juni

Verwerken eindtoetsen
- Verwerken nieuwe aanmeldingen en plaatsing leerlingen met
herziene adviezen n.a.v. de eindtoetsen
- Verwerken herziene adviezen/ herziene plaatsing in POVO OT
Melden niet aangemelde/geplaatste leerlingen bij het
samenwerkingsverband

14 juni ‘19

Juli
22 juli t/m
1 september ‘19

Start aanvragen onderwijsarrangementen
- Aanvragen toelaatbaarheidsverklaringen PrO, interne toewijzingen
lwoo en eventuele individuele extra ondersteuningsarrangementen
in 1loket OT
Deadline bericht van toelating specifieke situaties
- Bericht van toelating na herziene adviezen eindtoetsen/ plaatsing na
afwijzing bij eerste school van aanmelding

Kennismakingsdagen op de nieuwe VO-scholen
Zomervakantie
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