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In dit stappenplan wordt met kleuren gewerkt:




Blauw
Roze
Geel

- beschrijft een stap, die door het primair onderwijs gezet dient te worden
- beschrijft een stap, die het voortgezet onderwijs voor haar rekening neemt.
- beschrijft een stap (voor po of vo) m.b.t. de advisering en communicatie met ouders en leerlingen.

Primair onderwijs (po)

Advisering en communicatie ouders en
leerlingen

Voortgezet onderwijs (vo)

In de 2e kolom wordt de stap genoemd en in de 3e kolom de uitvoerders van de stap. De stappen staan in chronologische
volgorde met een verwijzing naar de maand(en) in de laatste kolom. Bij de meeste stappen uit het stappenplan behoort
een toelichting (in deel 2) of een formulier (in deel 3).

Nr

Stappen

Uitvoering
(wie)

Hoe / wat

Zie toelichting Wanneer
deel 2 of 3

1

1e Nieuwsbrief povo

Povo‐
werkgroep

Informatie voor leerlingen van
groep 7 over overstap naar het vo

Juni 2018

2

Voorlichtingsavond ouders
groep 8

Basisschool

M.b.v. presentatie povo-werkgroep Ad 2 deel 2

september
2018

3

Opstellen voorlopig advies
en meedelen aan ouders

Basisschool

Vóór de
herfstvakantie

4

Povo‐avond

Povo‐
werkgroep

Op basis van LOVS groep 6 en 7,
Ad 3 deel 2
eventueel bespreken
consultatiegesprek en evt. NIO bij
pro of opdc
Leerkrachten groep 8, ib‐ers,
zorgcoördinatoren, directies po en
vo en andere belanghebbenden

5

Afname NIO

Vo

6

Consultatiegesprek indien
van toepassing

Basisschool

7

Keuzegids ‘De Overstap’

Povo‐
werkgroep

8

Inschrijving centrale
eindtoets po

Basisschool

9

2e Nieuwsbrief povo

10

Algemene
voorlichtingsavonden voor
ouders

Povo‐
werkgroep
Vo

11

Open lesmiddagen (voor
leerlingen)

12

Open avonden (voor ouders Vo
en leerlingen)

Digitale aanmelding
Zie keuzegids

13

Samenstellen
overdrachtsdossier met

Eventuele aanvullingen:
- OPP

Vo

Basisschool

Bij leerlingen die wellicht in
aanmerking komen voor pro of
opdc
Bij twijfel tussen 2 adviezen of bij
complexe extra
ondersteuningsbehoeften
Bevat o.a. informatie over digitale
aanmelding voor de informatieve
bijeenkomsten in december
Zie brochure centrale eindtoets in
2019
Informatie voor leerlingen van
groep 8
Alle vo scholen geven algemene
informatie over de aanmelding en
inschrijving. Daarnaast
schoolspecifieke informatie
Digitale aanmelding.
Zie keuzegids

Ad 5 deel 2

Ad 6 deel 2

Donderdag 18
oktober 2018
Start: 19.30 uur
Locatie: Pascal Zuid
November-januari

November –
februari
Begin november
2018

Ad 8 deel 2

Tussen 1 december
2018 en 31 januari
2019
Eind november
2018
November december 2018

Januari – februari
2019
Januari ‐ februari
2019
Ad 12 deel 2 en Januari-maart 2019
formulieren

2

Nr

Stappen

Uitvoering
(wie)

LOVS-gegevens, SEOoverzicht, OKR

14

Vaststellen definitief advies Basisschool
vo m.b.t. niveau en
ondersteuningsbehoefte

15

Meedelen definitief advies
aan ouders en laten
ondertekenen OKR en
toestemmingsformulier

Basisschool

16

Aanmelding leerlingen met
extra
ondersteuningsbehoefte
(met OPP)

Basisschool

17

Insturen
aanmeldingsformulier en
bijbehorende stukken naar
vo
Ontvangst dossier door voschool

Basisschool

19

Verwerking dossier,
screening, loting

Vo

20
21

Ouders indien van
Basisschool
toepassing informeren over
resultaat stap 18 en 19
Inschrijving vo
Vo

22

Aanvragen i.v.m. zorgplicht

Vo

23

Brieven van inschrijving
verstuurd door vo

Vo

24

Centrale eindtoets po
taal/rekenen

Basisschool
(verplicht)

18

Vo

Hoe / wat

Zie toelichting Wanneer
deel 2 of 3

- aanbeveling opdc
- informatie extra uitdaging
havo/vwo
- vragenlijst leergeschiedenis
dyslexie po en/of vragenlijst
leergeschiedenis
rekenproblemen/dyscalculie po
LOVS van de laatste 3 jaar, ingevuld
OKR, SEO-overzicht

deel 3 nr. 1, 2, 3
en evt. andere
formulieren

Ad 14 deel 2 en Eind januari – begin
checklist deel 3 februari 2019

- Bespreken OKR + paraaf ouders + Ad 15 deel 2 en
kopie OKR voor ouders
deel 3
- Ondertekening
toestemmingsformulier voor
overdracht naar vo
Vroegtijdige aanmelding is
Ad 16 deel 2 en
wenselijk, in ieder geval voor de
aanmeldingsleerlingen met aanbeveling opdc, of formulier
advies pro of vso

Na afname M8 –
toetsen en uiterlijk
voor 1 maart 2019

Let op ondertekening aanmeldingsformulier en toestemmingsformulier door ouders. Dossier
compleet aanleveren (zie checklist)
Onderzoek dossier op volledigheid
en behoefte aan specifieke
ondersteuning
Indien nodig overleg met
basisschool

Ad 17/18/19
deel 2 en
Formulieren
deel 3
Ad 17/18/19
deel 2

Uiterlijk donderdag
14 maart 2019

Ad 17/18/19
deel 2

Vanaf half maart

Vso + pro + opdc
vanaf 1 februari,
uiterlijk vóór 1
maart

Vanaf half maart

Meedelen inhoud overleg over
specifieke begeleiding.

Vanaf half maart

Zie brochure ‘Aanmelding en
Ad 21 deel 2
inschrijving’
Aanvragen TLV voor vso en pro dan Ad 22 deel 2
wel een toelating opdc
Ad 23 deel 2

April

Zie brochure centrale eindtoets in
2019. Meer informatie via de
volgende link:

Afnamedata
eindtoets: 16-18
april 2019 (papieren
versie) 15-26 april
2019 en 6-15 mei
2019 (digitale
versie)
Op vastgestelde
data in de periode
23 april-24 mei
2019

SBO: alleen lln.
https://www.centraleeindtoetspo.nl/
met advies
regulier vo

25

Inhaalmoment (2e afname)
centrale eindtoets
taal/rekenen

Basisschool

Zie brochure centrale eindtoets in
2019

26

Heroverweging van
basisschooladvies naar
aanleiding van uitslag
centrale eindtoets po en
bespreking ouders

Basisschool

Heroverweging indien uitslag
Ad 26 deel 2
centrale eindtoets hoger is dan
advies po
Uitkomst heroverweging bespreken
met ouders

April - juni
April

Leerlingrapporten
zijn enkele weken
na de afname
digitaal beschikbaar

3

Nr

Stappen

Uitvoering
(wie)

Hoe / wat

Zie toelichting Wanneer
deel 2 of 3
Ad 27 deel 2

27

Verzenden nieuwe
Basisschool
aanmelding en annulering
oorspronkelijke aanmelding
bij vo-scholen, indien advies
bijgesteld.

In de brochure Beleid Aanmelding
en Inschrijving wordt beschreven
hoe de procedure is m.b.t.
leerlingen van wie het advies is
aangepast als gevolg van een
heroverweging. Deze wordt in
januari 2019 verspreid

28

Verzenden uitslag centrale
eindtoets po naar voscholen van inschrijving.

Basisschool

Indien advies ongewijzigd

29

Warme overdracht

Vo

Vo maakt afspraken met po

30

Povo kennismakingsochtend

Vo

Alle nieuwe 1e klas leerlingen gaan
een ochtend naar hun nieuwe
school

Vóór 1 juni 2019

juni 2019

Ad 29 deel 2

April/mei/ juni
tot uiterlijk 19 juni
Woensdag 26 juni
2019

4

