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Waalwijk, november 2022 
 
Aan de leerlingen van groep 7 en 8, hun ouder(s)/verzorger(s) en hun docenten, 
 
 
 
 
Beste leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en docenten, 
 
De scholen van PO en VO in onze regio (verenigd in POVO) hebben vanwege de 
coronaproblematiek aan het begin van dit jaar besloten om de 
voorlichtingsactiviteiten van de V.O.-scholen anders in te delen. In november 
vonden ter oriëntatie de open dagen plaats en in de komende maand januari 
zullen verdiepende informatieavonden plaatsvinden. In deze brief gaan wij in op de 
organisatie van de informatieavonden en krijgt u informatie over de wijze van 
aanmelding. 
 
Voorlichtingsavonden 
Wij nodigen leerlingen van groep 7 en 8 en hun ouder(s)/verzorger(s) van harte uit 
voor een informatieavond over de scholen voor Voortgezet Onderwijs in de regio. 
Deze avonden worden gehouden in de VO-scholen zelf op 16, 17, 23 en 24 januari 
2023.  
De indeling van de avonden is als volgt: 

• 19.00 – 19.45 uur  - 1e informatieve ronde 

• 20.15 – 21.00 uur      - 2e informatieve ronde 
 
Er is een pauze van een half uur, zodat u eventueel over (korte) afstand kunt 
reizen.  
U kunt zich op de website van de vo-school voor de voorlichting opgeven. Zie voor 
de wijze van inschrijving de website van de VO-school van uw keuze. Daar staat 
de te volgen procedure (de procedures kunnen per school verschillend zijn). U 
kunt zich inschrijven vanaf donderdag 1 december.   
 
Open lessen / doelessen e.d. 
De V.O.-scholen bieden in de maanden december, januari en februari de 
leerlingen van groep 8 de gelegenheid om op locatie open lessen mee te maken. 
Op de websites van de V.O.-scholen kunt u zien wanneer de scholen deze 
activiteiten aanbieden en hoe uw kind daaraan kan deelnemen.  
 
Aanmelding 
De aanmelding bij de VO-scholen zal digitaal plaatsvinden. Bij de aanmelding kunt 
u zich inschrijven voor een persoonlijke ontmoetingsmoment dat op 6 of 7 maart   
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
plaatsvindt. U kunt uw kind bij de school aanmelden vanaf woensdag 25 
januari (dat is na de laatste voorlichtingsavond), maar niet voordat het 
adviesgesprek over uw kind op de basisschool heeft plaatsgevonden. Zie 
voor de wijze van aanmelden de website van de VO-school van uw keuze. Houdt u 
er wel rekening mee dat u uw kind maar voor één school kunt aanmelden.  
 
Let op: voor MET Praktijkonderwijs, Waalwijk, gelden andere informatie- en 
kennismakingsmogelijkheden. Ook kunt u zich niet op bovenstaande wijze 
inschrijven. Wij verzoeken u een persoonlijke afspraak te maken.  
 
Wij hopen u met de informatie in deze brief voldoende op de hoogte te hebben 
gebracht. Alle informatie staat ook op de website van POVO:  www.overlegpovo.nl 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het bestuur van POVO 
J. Uijl    -  voorzitter 
J. Vleugel   -  secretaris 


