Bijlage OP 2019-2023 E. 8c.
Groningen, 19 september 2018
Aan:
Betreft :

PO directies, IB’ers en leerkrachten groep (7 en) 8
Gesprekken consulenten overgang PO-VO

Beste collega,
Vanuit het samenwerkingsverband zijn de afgelopen jaren door de consulenten PO-VO gesprekken
gevoerd met IB’ers en leerkrachten groep (7 en) 8. Doel van deze gesprekken is om de
ondersteuningsbehoefte van de leerling goed in kaart te brengen, zodat ouders en leerlingen dit
kunnen laten meewegen in hun keuze voor een VO-school. Uiteindelijk willen we hiermee een
betere overdracht van basisschoolleerlingen naar het VO realiseren.
Het gesprek bestaat uit het doornemen van het dossier van deze leerlingen met de leerkracht van
groep (7 en) 8 en de IB’er aan de hand van de volgende documenten:
o het overdrachtsdossier;
o (voorlopig) advies;
o het ontwikkelingsperspectief;
o (eventuele) diagnose en onderzoeksrapportage(s).
We vragen ook uitdrukkelijk aandacht voor die leerlingen die op dit moment niet naar de
basisschool gaan en thuiszitten én voor leerlingen voor wie dit dreigt te gebeuren.
Ook dit jaar bieden we vanuit het samenwerkingsverband VO Stad deze gesprekken aan.
Na het verschijnen van deze brief zal er contact met u worden opgenomen om, als u gebruik wilt
maken van deze mogelijkheid, een afspraak te plannen.
We gaan er vanuit dat de ouders van de leerlingen die u in de bespreking wilt inbrengen
toestemming hebben gegeven. Indien dit een drempel vormt, kunt u er ook voor kiezen om de
leerling geanonimiseerd te bespreken. Dit maakt het voor de consulenten PO-VO wel moeilijker om
adequaat te ondersteunen.
Voor de PO-scholen zijn de volgende contactpersonen (incl. mailadressen) beschikbaar:
o openbare basisscholen Noord-West: Marianne Hoornstra (m.hoornstra@csg.nl), Birgit Wösten
(b.wosten@csg.nl);
o christelijk en openbaar Hoogkerk: Dienke Evenhuis (d.evenhuis@csg.nl);
o openbare basisscholen centrum én ten zuiden van de spoorlijn: Nel Bakker
(m.c.v.bakker@o2g2.nl);
o openbare basisscholen Noord-Oost en Ten Boer: Marianne Hoornstra (m.hoornstra@csg.nl),
Birgit Wösten (b.wosten@csg.nl);
o christelijke basisscholen: Marianne Hoornstra en Dienke Evenhuis;
o gereformeerde basisscholen: Els van der Vegt (ed.vd.vegt@gsg.nl) en Debora Doorn
(de.doorn@opdcgomarus.nl).
Met vriendelijke groet,
mede namens de consulenten PO-VO,
Erik de Graaf
Adjunct-directeur SwV VO Groningen Stad
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