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Jaaroverzicht 2019 – 2020 overstap primair onderwijs – voortgezet onderwijs regio Delflanden 

 
  Start schooljaar 2019 – 2020 

2 september 2019 

Week Datum Binnen Primair Onderwijs Binnen Voortgezet Onderwijs 

36- 43 Vanaf 2 september 
2019 

Inrichten POVO OT 

 Importeren basisschoolverlaters in OT (via OSO) 

 Controleren basisgegevens en schoolloopbaan 

 Invoeren en opschonen gebruikers 

 Inventariseren van de zorgleerlingen in groep 8 

 Leerlingen aanmelden in OT via het 
(aan)meldformulier 

 

37-42 9 september  
t/m  
18 oktober 2019 

 Voorbereiden en publiceren toelatingsbeleid VO 

 VO-scholen bereiden hun toelatingsbeleid voor, 
inclusief voorrangsregels, eventueel bijzondere 
inrichting en aantal lesplaatsen per niveau 

 Plaatsen van toelatinsgbeleid op websites 

38-40 Een of twee dagdelen 
tussen 16 september 
en   04 oktober 2019 

Voorlichting POVO procedure en zorgstructuur VO 
Toelichting op de procedure-afspraken, het opstellen en onderbouwen van het basisschooladvies, het onderwijskundig 
rapport en de ondersteuningsstructuur in het voortgezet onderwijs 
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Week Datum Binnen Primair Onderwijs Binnen Voortgezet Onderwijs 

39 -  Vanaf 23 september 
2019  t/m februari 
2020 

Afname didactische toetsen en opbouw dossier 

 Afnemen adaptieve toetsen voor leerlingen die 
leerachterstanden hebben (potentiele Pro en VMBO 
BBL/KBL leerlingen)  

 Afname reguliere toetsen B8 en M8 voor overige 
leerlingen 

 Dossieropbouw voor leerlingen met 
onderwijsarrangementen in het PO, die overstappen 
naar het VSO of naar regulier onderwijs met extra 
onderwijsondersteuning  

 

40 - Vanaf 1 oktober 2019 Start aanmeld- en behandelperiode VSO (voortgezet speciaal onderwijs) 
Zie de websites van de betreffende VSO-school voor de aanmeldings- en toelatingsprocedure 

40-42 Dagdeel tussen  
30 september en 
17 oktober 2019 

Training POVO OT voor het primair onderwijs 

 Starterscursus voor nieuwe IB-ers en leerkrachten 
groep 8 m.b.t. het werken met de digitale applicatie 
OT 

 

43 Vrijdag 25 oktober 
2019 

Deadline aanmelden zorgleerlingen in OT  

  
 

Herfstvakantie 
21 oktober – 25 oktober 2019 

44 -45 Dagdeel tussen 28 
oktober en  
08 november 2019 

Casusoverleg leerlingdossiers 
Mogelijkheid tot sparrren met deskundigen van PPO Delflanden, SWV VO Delflanden en VO over basisschooladvies, 
ondersteuningsbehoeften of aanbod van VO-scholen 

44-51 28 otober  
t/m 
20 december 2019 

Afname capaciteiten en SEM onderzoeken door SWV VO 

 Afname capaciteitenonderzoeken voor leerlingen die 
mogelijk uit gaan stromen naar het Praktijkonderwijs 
of waarbij twijfel bestaat tussen PrO en VMBO BBL 
(SWV VO) 

 Afnemen SEM vragenlijsten (SWV VO) 
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Week Datum Binnen Primair Onderwijs Binnen Voortgezet Onderwijs 

49 Vanaf 2 december 
2019 

Afgifte basisschooladvies 

 Start afgifte pré-adviezen ten behoeve van 
Praktijkonderwijs en leerlingen met leerachterstanden 
in VMBO BBL/KBL (door SWV VO) 

 Gebruik Algemene Plaatsingswijzer (APW) in OT ter 
ondersteuning bij advisering/formulering (voorlopige) 
basisschooladviezen  

 

  
 

Kerstvakantie 
23 december 2019 – 3 januari 2020 

2-3 Dagdeel tussen 6 
januari en 20 januari 
2020  

Casusoverleg leerlingdossiers  
Mogelijkheid tot sparrren met deskundigen van PPO Delflanden, SWV VO Delflanden en VO over basisschooladvies, 
ondersteuningsbehoeften of aanbod van VO-scholen 

4-6 25 januari t/m 
8 februari 2020 

Orientatieperiode scholen voortgezet onderwijs in regio Delflanden 

5 - 8 1 februari t/m 
22 februari 2020  

Aanmeldperiode scholen van voortgezet onderwijs in regio Delflanden 
Let op: de aanmeldperiode in Haaglanden loopt van 1 februari tot/met 14 februari) 

5-8 Dagdeel tussen  
1 februari 2020 en 
22 februari 2020 

 Training POVO OT voor het voortgezet onderwijs 
Ccursus voor medewerkers in VO m.b.t.het werken met 
de digitale applicatie OT  

6 Vrijdag 7 februari 2020 Uiterlijke datum voor afgeven definitief basisschooladvies 

 Uitprinten, ondertekenen en meegeven van de 
adviesformulieren aan leerlingen en ouders. 

 Eventuele besprekingen tussen basisschool, ouders en 
leerling dienen voor deze datum te zijn gevoerd. 

 

6-12 8 februari t/m 21 
maart 2020 

 Behandelperiode VO 

 Behandel- en onderzoeksperiode van de aangemelde 
leerlingen.  

 Voorrang in behandeling bij leerlingen met specifieke 
zorgvraag 
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Week Datum Binnen Primair Onderwijs Binnen Voortgezet Onderwijs 

8 22 februari 2020 Uiterlijke datum afronden en defiitief maken van 
onderwijskundige rapporten (OKR-en) 

 Definitief maken van het OKR in Onderwijs Transparant 
(OT) 

 

  Voorjaarsvakantie 
24 februari – 28 februari 2020 

13 23 maart t/m 25 maart 
2020 

 Formuleren van toelatingsbesluiten en verwerken van 
besluiten in POVO OT  

 Intern afhandelen van de toelatingsbesluiten 

 Bij overaanmelding toepassen van de voorrangsregels 

 Verwerken van besluiten in OT 

13 25 en 26 maart 2020 Toelatingsbesluiten zichtbaar in POVO OT 

 Check of alle leerlingen zijn geplaatst 

Bericht met toelatingsbesluit vanuit de VO-scholen naar 
ouders/leerlingen 1 

 Communicatie over toelating naar ouders en 
leerlingen 

14 Uiterlijk vrijdag 3 april 
2020 

Bevestiging van inschrijving door ouders 
Ouders melden bij de school/scholen van aanmelding of ze gebruik willen maken van het toelatingsbesluit 

15-17 6 april t/m 
8 mei 2020 

 Nog beschikbare plaatsen inventariseren en 
communiceren  

 Scholen maken kenbaar welke plekken zij nog open 
hebben 

16-17 15 april t/m 
20 mei 2020 

Afnameperiode eindtoetsen  

 Let op: de verschillende eindtoetsen hebben een 
verschillend afname moment 

 

  

                                                           
1 Let op: de VO-scholen in Delfanden hebben ten opzichte van schooljaar 2018 – 2019 één week minder de tijd om voor de behandelperiode, het formuleren van 
toelatingsbesluiten, het verwerken in OT en het versturen van het bericht van toelating naar ouders en leerlingen. 
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  Meivakantie 
Periode 20 april tot/met 08 mei 20202 

Week Datum Binnen Primair Onderwijs Binnen Voortgezet Onderwijs 

22 Uiterlijk 29 mei 2020 Resultaten eindtoetsen verwerken 

 Heroverwegen van schooladvies van leerlingen van 
wie het toetsadvies hoger is dan het basisschooladvies 
en betrekken van ouders hierbij. 

 Eventueel herzien van eindadvies.  

 Voor elke leerling wordt het eindtoetsformulier in 
POVO OT ingevuld  

 

23-24 29 mei t/m 
12 juni 2020 

 Contact met ouders aangaande herzien advies en 
verwerken van plaatsing van leerlingen met een herzien 
advies in POVO OT  

 Contact met ouders over plaatsingsmogelijkheden na 
een herzien advies. 

 Voor alle leerlingen met een herzien advies neemt de 
VO-school een besluit over de plaatsing van de leerling 
en verwerkt deze in POVO OT: 

o Plaatsing wordt herzien naar hoger niveau 
o De leerling blijft toegelaten op het eerder 

vastgestelde niveau 
o De ouders besluiten de aanmedling terug te 

trekken 

 Vanaf 1 juni 2020 Melden van niet aangemelde/geplaatste leerlingen bij 
het SWV VO Delflanden 

Start aanvragen onderwijsarrangementen voor bijzondere 
doelgroepen binnen 1 Loket VO OT 

 Aanvragen toelaatbaarheidsverklaringen PrO 

 Aanvragen interne aanwijzingen leerwegondersteuning 

 Aanvragen eventuele individuele 
onderwijsarrangementen voor leerlingen binnen VMBO-
T/HAVO/VWO 

                                                           
2 Let op: PO en VO wijken af van elkaar qua mei-vakantie. De VO-scholen hanteren een meivakantie van 20 april tot/met 1 mei 2020. 
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Week Datum Binnen Primair Onderwijs Binnen Voortgezet Onderwijs 

24 12 juni 2020  Uiterlijke datum dat alle leerlingen vanuit het eigen 
samenwerkingsverband een passende onderwijsplek 
moeten hebben 

 


