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Beste medewerker in het PO en VO,
Om de PO-scholen meer ruimte te bieden in de gegevensoverdracht van hun leerlingen, is door
de PO- en VO-schoolbesturen gezamenlijk besloten om de deadline voor het definitief maken
van het okr voor reguliere leerlingen te verplaatsen naar 18 maart 2022. Hiermee valt deze
deadline gelijk met de aanmelddeadline voor reguliere leerlingen. De deadline op 4 maart voor
aanmelding van leerlingen met advies pro en/of plaatsingsadvies opdc en vso blijft
gehandhaafd. Voor deze leerlingen moet het okr nog op 4 maart definitief zijn.
het aanmeldproces is in het kort als volgt:
> Uiterlijk 18 februari:
a. Leerlingen ontvangen definitief schooladvies
b. Schooladvies én plaatsingsadvies zijn ingevuld in ELK
c. Versturen ouderinlogcode naar ouder(s)/verzorger(s)
>Uiterlijk 4 maart:
a. Aanmelddeadline leerlingen met pro/opdc/vso
b. Okr leerlingen pro/opdc/vso staat op definitief
> Uiterlijk 18 maart
a. Aanmelddeadline reguliere leerlingen
b. Okr leerlingen staat op definitief
Er is een nieuwe versie van het stappenplan gepubliceerd op www.povozaanstreek.nl/documentatie.

Wat betekent deze wijziging voor het
PO?
Met het verplaatsen van deze deadline naar 18 maart hebben de PO-scholen langer de tijd om
het okr in te vullen. Van PO-scholen wordt nog wel verwacht dat zij tijdens het adviesgesprek
(uiterlijk 18 februari) transparantie geven over op basis waarvan het schooladvies tot stand is
gekomen en ouders inzage geven in het okr/ELK. Bespreek met hen welke gegevens worden
opgenomen in het okr en dus inzichtelijk worden voor het VO. Geef ook aan in ELK of ouders
gebruik willen maken van het inzagerecht en wat hun zienswijze is.

Wat betekent deze wijziging voor het
VO?
Met het verplaatsen van de deadline naar 18 maart verandert er weinig voor het VO. Tussen 18
februari en 18 maart zullen de leerlingen worden aangemeld voor het VO. Bij aanmelding
verschijnen de leerlingen in de ELK-omgeving van de VO-school. Op het moment dat het okr op
definitief wordt gezet, wordt deze inzichtelijk voor het VO. Uiterlijk 18 maart heeft het VO de
volledige beschikking over alle gegevens.

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@povo-zaanstreek.nl toe aan uw adresboek.

