Aan:
Directeuren primair onderwijs, intern begeleiders, leerkrachten groep 8
Betreft:
Nieuwsbericht over wijzigingen in het tijdpad van de overstapprocedure primair onderwijs – voortgezet
onderwijs binnen Delflanden en Haaglanden
Beste collega’s,
In de afgelopen twee weken zijn er onder meer via de media signalen binnen gekomen van ouders die zich
zorgen maken over de beperkte mogelijkheden voor het fysiek oriënteren op het voortgezet onderwijs.
In zowel Haaglanden als in Delflanden is gekeken op welke manier ouders en kinderen in groep 8 meer tijd
gegeven kon worden om zich, binnen de beperkte mogelijkheden die er momenteel zijn, te kunnen oriënteren
op verschillende VO-scholen.
In Delflanden is besloten om de aanmeldperiode langer te laten doorlopen.
In Haaglanden is besloten om de aanmeldperiode later te starten.

Wat verandert er binnen Delflanden en Haaglanden?
In Delflanden wordt de aanmeldperiode verlengd en loopt nu van zaterdag 6 februari tot/met vrijdag 5 maart
2021. In Haaglanden verschuift de gehele BOVO-procedure, vanaf moment van aanmelden in periode 1, twee
weken. Het aanmelden loopt nu van zaterdag 13 februari tot/met vrijdag 5 maart 2021.
Alle daarop volgende data in zowel de POVO-procedure in Delflanden als in de BOVO-procedure Haaglanden
schuiven daarmee twee weken op.

Wat betekent dit voor de ouders en het primair onderwijs?
Het ondertekende aanmeldformulier en het schooladviesformulier moeten uiterlijk zaterdag 5 maart in bezit
zijn van de school van voortgezet onderwijs. De formulieren kunnen worden ingeleverd bij de administratie van
de school, via brievenbus, per post of via email.
Het BSA en het OKR moeten op 1 maart definitief zijn. Dit is de wettelijke uiterste datum. Na 1 maart mag het
BSA niet meer wijzigen, behalve door de uitslag van de eindtoets.
De verschuiving in tijd geeft het primair onderwijs extra ruimte om de toetsen uit de M-8 periode of toetsen op
maat af te nemen en de resultaten van deze toetsen mee te nemen in het BSA. Indien dat niet haalbaar is, stelt
het primair onderwijs het BSA op zonder de input vanuit die recente toets-gegevens.
Het resultaat van de M8 toetsen of toetsen op maat kan later dit schooljaar, middels een PDF-uitdraai, alsnog
aan het dossier van de leerling in OT worden toegevoegd en worden betrokken in de heroverweging op het
moment dat sprake is van een hoger advies op de eindtoets.
Op donderdag 15 april en vrijdag 16 april 2021 worden zowel in Delflanden als in Haaglanden de
toelatingsbesluiten opgestuurd naar ouders.
De po-school is het eerste aanspreekpunt voor ouders met vragen over de overstap-procedure. Aan jullie het
verzoek om ouders goed in te lichten over de wijzigingen.
Meer informatie over het aanmelden kan worden gevonden op: https://www.swvvo-delflanden.nl en
https://www.bovohaaglanden.nl/voor-ouders en op de websites van de scholen voor voortgezet onderwijs in
de regio.
In de bijlagen treffen jullie de aangepaste jaaroverzichten/tijdpaden van zowel Haaglanden als Delflanden.
Namens de bestuurders primair onderwijs en voortgezet onderwijs regio Delflanden,
Trudie Klooster
SWV VO Delflanden

