20
21
19
9
18
22
2

rond de zomer

Toelatingsbeleid (aangepast na evaluatie) wordt verspreid

SWV PO-VO

1 oktober

Aangepast ondersteuningsprofiel op websites VO scholen

VO scholen

uiterlijk 15 okt

VO scholen beschrijven op eigen website en in schoolgids de max. capaciteit en
hoe (in voorkomend geval) wordt omgegaan met loten

VO scholen

sep-jan

PO &
consulenten/
contactpersonen
PO/VO,
regisseurs
zorgplicht PO

okt-juli

Thuiszitters, fors verzuim en/of absentie in het PO wordt vroegtijdig (voor de
aanmelding bij het V(S)O) gemeld bij het SWV PO
Stad: consulenten PO-VO bespreken complexe casuïstiek en toelatingsbeleid in IBnetwerken PO
Ommelanden: contactpersonen PO-VO bespreken casuïstiek en toelatingsbeleid in
subregionaal contactpersonenoverleg en middels voorlichting in o.a. IB-netwerken
PO, bovenschoolse expertiseteams PO (zie 10-14 afspraken)
In PO zijn per bestuur regisseurs zorgplicht aangesteld.
Specifiek wordt aandacht gevraagd voor een tijdige aanmelding PrO
Toelatingstraject VO met daarin:

nov-dec

o schriftelijke aanmelding leerling door ouders
o onderzoek naar ondersteuningsbehoefte leerling (max. 6 (+ 4) weken)
o besluit toelating en plaatsing
Scholengids VO provincie Groningen naar PO

VO besturen

Voorlichtingen VO scholen

VO besturen

jan-februari

Open dagen VO scholen

VO scholen

jan-mei

PO en VO

februari

Gesprekken warme overdracht PO en VO voor alle leerlingen met extra
ondersteuningsbehoefte
Acties PO voor aanmelding VO:

voor 1 maart

o maken & vaststellen overdrachtsdossier (OSO)
o gesprek met ouders over advies en overdrachtsdossier (+ inzage)
o voor eisen aan overdrachtsdossier zie toelatingsbeleid (H3)
Opstellen schooladvies door PO m.b.v. Plaatsingswijzer + vastleggen in BRON
ste

de

PO scholen

PO scholen

15 maart

Uiterlijke datum aanmelding met 1

23 maart

Uiterlijke datum aanleveren overdrachtsdossier + advies m.b.v. Plaatsingswijzer
(via OSO)
Lijst beschikbare plaatsen op VO-scholen in regio Stad gaat uit

25 maart

Uitvoering van de loting door de betrokken VO scholen regio Stad

VO scholen

25 maart

Uitslag loting op de sites betrokken VO scholen tussen 16-18 uur

VO scholen

1 april

& 2 voorkeur bij VO school

VO scholen

de

Uiterlijke aanmelding 2 termijn voor leerlingen die zijn uitgeloot
de

Ouders & VO
scholen
PO scholen
SWV VO Stad

Ouders

8 april

Indien nodig: 2 loting, uitslag op sites VO scholen tussen 16-18 uur

VO scholen

april-juni

SWV PO-VO

1 mei

Bemiddeling moeilijk plaatsbare leerlingen:
Stad: door Expertise- & Consultatieteam / tijdelijke cie.
Ommelanden: door contactpersonen PO & VO, waar nodig i.s.m. ECT en SWV PO
Voorlopige toelating leerling tot VO (zes weken (+ 4) na 1ste aanmelding)

15 apr-15 mei

Afname eindtoets

PO scholen

na 15 mei

Van alle leerlingen het toetsadvies via OSO aan VO overdragen

PO scholen

1 juni

Afronding eventuele heroverweging advies n.a.v. hogere score eindtoets

PO, ouders, VO

direct na 1 juni

Indien aan de orde: bijgesteld en onderbouwd advies via OSO overdragen. Na
heroverweging definitieve plaatsing
Meeloopdagen leerlingen groep 8 in VO (indien georganiseerd)

PO & VO

mei/juni

VO scholen

VO scholen

