
 
Data overgang PO-VO 2020-2021                

 Onderwerp Data Procedureregeling 

1. Aanvraag ADIT voor 12 september 2020 PO-school verzorgt de aanvraag via Indigo.  

2. VO-carrousel 22 september t/m 8 oktober 2020 Scholenmarkt waarin VO-scholen zich met een 

kraam presenteren. Na een algemene 

voorlichting kunnen ouders presentaties van 

de diverse VO-scholen bezoeken. 

3. PO-school voltooit OKR voor     

    leerlingen met inschatting PrO/VSO  

    en Steunpunt SWV POA  

voor 1 oktober 2020 De PO-school heeft  het OKR in DigiDoor 

voltooid, zodat de ontvangende partij het 

dossier in kan zien.  

4. Schriftelijke aanmelding bij VSO- 

    school 

vanaf 1 oktober 2020 Ouders melden schriftelijk aan bij de VSO-

school, die zorgplicht krijgt en het dossier met 

het SWV POA deelt. Vervolgens kan de VSO-

school bij de afdeling Toeleiding van SWV 

POA een TLV-aanvraag indienen. 

5. Gesprek ortho/psych PrO  

    met PO-school (en ouders) 

oktober 2020 - maart 2021 De ortho/psych van PrO geeft, op basis van 

het aangeleverde dossier, een terugkoppeling 

aan de PO-school.   

6. Collegiale consultatie bij Steunpunt  

    SWV POA 

oktober 2020 - maart 2021 De medewerker van het steunpunt organiseert 

een collegiale consultatie, waarbij PO-school, 

een aantal orthopedagogen/psychologen van 

het V(S)O en eventueel ouders aanwezig zijn. 

7. Informatieavonden VO-scholen 

     

november - december 2020 Informatieavonden voor ouders/kinderen, 

georganiseerd door de VO-scholen. 

8. Open dagen VO-scholen 

     

januari - februari 2021  Open dagen voor ouders/kinderen, 

georganiseerd door de VO-scholen. 

9. Adviesgesprekken groep 8 PO- 

    school 

januari-februari 2021 Ouders worden door PO-school uitgenodigd 

voor het adviesgesprek en ontvangen hierbij 

de adviesbrief. 

10. OKR in DigiDoor door PO-school  

      voltooid 

voor 1 maart 2021 PO voltooit OKR in DigiDoor. Tevens worden 

de toetsgegevens van de Cito M8-toetsperiode 

middels een OSO ingelezen in DigiDoor. 

11. Sluitingsdatum aanmelding bij  

      V(S)O-school door ouders 

1 maart 2021 Ouders melden voor 1 maart 2020 aan bij een 

V(S)O-school.  

12. Behandeling OKR door V(S)O-      

      school van aanmelding 

1 maart – 8 juni 2021 V(S)O-school van aanmelding behandelt OKR 

en doet uitspraak over plaatsing en eventuele 

extra ondersteuningsbehoefte. Indien leerling 

in aanmerking komt voor plaatsing VSO of PrO 

wordt er door V(S)O-school van aanmelding 

een TLV aangevraagd bij SWV POA. 

13. Warme overdracht PO-VO woensdag 19 mei 2021  Tijdens de warme overdracht worden de 

leerlingen waarover het VO nog vragen heeft 

met de PO-school besproken.  

14. Eindtoets PO – bijstellingen  

      schooladvies 

voor 1 juni 2021 PO-scholen voeren in DigiDoor de gegevens 

van de Eindtoets in. Bijstellingen als gevolg 

van uitslag Eindtoets PO dienen door de PO-

school uiterlijk 1 juni in DigiDoor te zijn 

doorgevoerd. 

15. Bericht van plaatsing aan ouders uiterlijk 15 juni 2021 Bij afwijzing zoveel eerder als mogelijk 

16. Kennismakingsdag  maandag 5 juli 2021  PO-leerlingen bezoeken hun toekomstige VO-

school.  

17. Zomervakantie  10 juli 2021 Start zomervakantie regio Noord 

 


