Activiteitenplanner 2020 – 2021
Overstapprocedure Primair onderwijs – Voortgezet onderwijs regio Delflanden – aangepast tijdpad
Periode
(Wanneer)
10-02-2021

Activiteit
(Wat)
− Cursus voor medewerkers in VO m.b.t.het werken met de digitale
applicatie OT (importeren data vanuit OT in Magister, aanvragen
beschikkingen TLV Pro of VSO, etc)

23-01-2021
tot
05-03-2021

−

Digitale orintatie op de scholen van voortgezet onderwijs binnen
regio Delflanden. Informatie hierover wordt nog verstuurd naar
primair onderwijs in de vorm van een flyer.

Vóór
01-03-2021

−

Uitprinten, ondertekenen en meegeven van de adviesformulieren
aan leerlingen en ouders.
Eventuele besprekingen van adviezen tussen basisschool, ouders en
leerling dienen voor deze datum te zijn gevoerd.
Leerlingen groep 8 worden aangemeld op een VO-school met een
voor hen passend onderwijsniveau en aanbod
Wanneer ouders hun kind op meerdere scholen inschrijven, dient de
ouder een school van eerste voorkeur aan te geven
De eerste school van voorkeur heeft de zorgplicht
Onderwijskundige rapporten en dossiers worden afgerond in OT

−
06-02-2021
t/m
05-03-2021

Uiterlijk
01-03-2021

−
−
−
−

Betrokkenen
(Wie)
Medewerkers VO
betrokken bij de aanname
van leerlingen
Projectleider OT
Projectleiders SWV VO
Scholen van voortgezet
onderwijs regio Delflanden

Gewenst resultaat

Regie

−

Betrokkenen in het VO
kunnen werken met de
modules POVO en 1-Loket
van OT

Directeur
SWV VO

−

Directeuren
VO

Leerkrachten groep 8
Intern begeleiders Po

−

Ouders

−

Alle leerlingen groep 8
hebben zich kunnen
orieneren op een voor hen
passende schoollocatie
binnen de regio Delflanden
Voor alle leerlingen in
groep 8 is een definitief
basisschooladvies
afgegeven
Alle leerlingen zijn
aangemeld op een school
voor VO
Duidelijkheid over de
zorgplicht van een school
De dossiers van de leerling
in OT staan op definitief
School van aanmelding kan
dossier inzien.

−
Leerkrachten groep 8
Intern begeleiders Po

−
−

Directeuren
PO

Ouders

Directeuren
PO
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Periode
(Wanneer)
05-03-2021
t/m
15-04-2021

Activiteit
(Wat)
− Behandel- en onderzoeksperiode van de aangemelde leerlingen.

Betrokkenen
(Wie)
Toelatingscommissies VO

Gewenst resultaat

Regie

−

De behandelperiode wordt
conform regionale
afspraken en wet-en
regelgeving uitgevoerd.

Bestuurders
VO

−

Toelatingsbesluiten zijn
geformuleerd
Besluiten zijn verwerkt in
POVO-OT
Bij overaanmeldingen
wordt geacteerd conform
vastgesteld beleid op
website school
Toelatingsbesluiten zijn
voor PO zichbaar in POVOOT
Ouders zijn schriftelijk
geinformeerd of toelating
of afwijzing van hun kind
Ouders hebben de school
van voorkeur een
bevestiging van de
plaatsing gegeven.
Ouders hebben eventueel
overige scholen
geinformeerd over geen
gebruik maken van het
toelatingsbesluit.

Directeuren
VO

Voorjaarsvakantie
24 februari – 28 februari 2021
15-04-2021
en
16-04-2021

−
−
−
−

Intern afhandelen van de toelatingsbesluiten
Bij overaanmelding toepassen van de voorrangsregels
Verwerken van besluiten in OT
Opsturen van toelatingsbesluiten en begeleidende brief naar ouders

Toelatingscommissies VO

−
−

−

−

15-04-2021
t/m
21-04-2021

−

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

Ouders
Administratie VO scholen

−

−

Ouders
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Periode
(Wanneer)
15-04-2021
t/m
24-05-2021

Vanaf
16-04-2021

Activiteit
(Wat)
− Afnemen eindtoetsen
− Verwerken van eindtoetsresultaten in POVO OT
− Eventuele heroverweging van het basisschooladvies n.a.v.
eindtoetresultaat in samenspraak met ouders
− Eventueel herzien van basisschooladvies
− VO-scholen maken kenbaar welke plekken zij nog open hebben
− De nog beschikbare VO-plekken worden bekend gemaakt bij het
SWV VO Delflanden
− Nog niet aangemelde of niet-geplaatste leerlingen kunnen zich
aanmelden bij de scholen waar nog plekken open zijn.

Betrokkenen
(Wie)
Leerkrachten groep 8
Intern begeleiders PO
Ouders

Gewenst resultaat

Regie

−

De resultaten van de
eindtoetsen zijn verwerkt
en geüpload in POVO OT

Directeur
PO

Directeuren VO

−

De nog beschikbare
plaatsen op de VO-scholen
zijn in kart gebracht
De nog beschikbare
plaatsen op de VO-scholen
zijn bekend gemaakt bij het
SWV VO Delflanden
Alle leerlingen zijn
ingeschreven in het VO

Bestuurders
VO

De plaatsende VO-school
heeft zicht op de leerlingen
met een herzoen advies
Het is duidelijk waar het
herziene advies toe heeft
geleid:
De plaatsing wordt herzien
naar hoger niveau
De leerling blijft op het
eerder vastgestelde niveau
De ouder besluit de
aanmelding terug te
trekken en het kind elders
aan te melden
Alle leerlingen binnen de
regio hebben een passende
onderwijsplek

Directeur
PO

−

−

Meivakantie
Periode 26 april tot/met 07 mei 2021
Uiterlijk
25-05-2021

−

Een herzien basisschooladvies is kenbaar gemaakt aan de plaatsende
VO-school

Leerkrachten groep 8
Intern begeleiders PO

−

26-05-2021
t/m
11-06-2021

−

Overleg van VO-school met ouders en leerlingen met een herzien
advies over de plaatsingsmogelijkheden
Verwerken van aanpassingen in plaatsing op basis van een herzien
advies in POVO-OT

Toelatingscommissie VO

−

−

-

Directeur
VO
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Periode
(Wanneer)
Mei- Juni
2021

Activiteit
(Wat)
− Evalueren gevoerd beleid.
− Integreren van eventuele nieuwe overheidsmaatregelen (bv één vast
aanmeldmoment) in regionale/lokale overstapprocedures.
− Gezamenlijk afstemmen data schooljaar 2021 – 2022.
− Communiceren nieuwe afspraken met scholen voor primair en
voortgezet onderwijs in de regio

Betrokkenen
(Wie)
Bestuurders voortgezet
onderwijs regio
Bestuurders primair
onderwijs regio
BOVO Haaglanden
SWV VO Delflanden

Gewenst resultaat

Regie

−

De overstapprocedure is
metelkaar afgestemd en
tijdig gedeeld met de
uitvoerende
onderwijspartners

BOVO
Haaglanden

Juli 2021

−

Projectleiders overstap
PO-VO SWV VO Delflanden

−

De overstapprocedure en
de nieuwe data staan op de
website van het SWV

Directeur
SWV

−

Overstapprocedure wordt uitgewerkt in activiteitenoverzicht 2021 –
2022
Websitepagina voor de overstap PO – VO wordt aangepast

Zomervakantie
Periode 19 juli tot/met 27 augustus 2021
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