WERKGROEP OVERSTAP PO-VO WEST-FRIESLAND

TIJDPAD AANMELDING LEERLINGEN GEDURENDE SCHOOLJAAR 2021/2022
De PO- en VO-schoolbesturen hebben besloten dat voor de digitale overdracht van leerlinggegevens de OSO de standaard is voor regio West-Friesland.
Zijn er nog vragen?
• Zie voor alle bijlagen, verdere informatie en FAQ: www.passendonderwijswf.nl en je eigen netwerk binnen het bestuur
• Voor inhoudelijke vragen: eigen IB-netwerk van bestuur
• Voor vragen/problemen met OSO: bel 0800-3212233 of mail servicedesk@oso-od.nl

Datum

Activiteit

Wie

Zo vroeg mogelijk de consulent van het swv en/of oco van het vo
betrekken bij leerlingen met uitstroombestemming pro of vso
Het is essentieel dat het leerlingvolgsysteem op orde is!
Denk aan de juiste NAW-gegevens + correcte oudergegevens. (BSN
= PGN)
Start route voor intensieve samenwerking voor leerlingen met extra
ondersteuningsbehoeften.

Po-scholen

Bijlage

Vooraf

Begin groep 7

Groep 7/8
Eind groep 7/
begin groep 8

Voorlopig advies bespreken met ouders
Algemene voorlichting aan ouders door basisscholen over procedure
aanmelding

Mei-Juni

Aanbod aan basisscholen voor afnemen testen. Eigen
verantwoordelijkheid ism OBD

Po-scholen

Leerkracht + IB-er -> OT
Eventueel extern vo en
consulent
Po-scholen
Door basisscholen zelf of vovertegenwoordigers via:
s.vanderlee@atlascollege.nl
OBD Noordwest

1. Flyer ouderinformatie vo

Schooljaar 2021/2022

September - december
7 Oktober 9.00-10.00 uur

www.passendonderwijswf.nl

Afnemen van testen voor scholen die daarvoor opdracht hebben
gegeven
Indien van toepassing: verwerken van testgegevens. NIO - NPV-J2 /
NSCCT eventueel leerlingvolgsysteem aan leerkracht groep 8 en/of IB
en/of directeur.
Incidenteel uitvoeren van hertesten.
Voorlichting intern begeleiders schoolkeuzeprocedure voor overstap
po-vo

Pagina 1 van 6

OBD indien basisschool dit
heeft bepaald
OBD - > diverse basisscholen

OBD op verzoek van poscholen.
Voor IB-ers, leerkrachten 7-8
en directeuren
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Medio oktober

Vanaf herfstvakantie t/m
januari

Direct na de herfstvakantie

Vanaf januari
Medio januari tot medio
februari
Vanaf januari

www.passendonderwijswf.nl

Scholen hebben bepaald wie intern betrokken is bij de overstap zowel
-qua directie als
-qua leerkracht/ib + docent/coördinator als
-qua administratie/ICT
Po-scholen formuleren zelf een schooladvies en bespreken dit met
ouders. Voor alle leerlingen wordt het overdrachtsformulier
ingevuld. (zie bijlage en website swv www.passendonderwijswf.nl )
Aanvullend eventueel opp of groeidocument.
Bespreek eventueel passende (samenwerkingsverbandbrede)
voorzieningen met de consulent:
- Coaching voor scholieren
- Extra ondersteuning voor jonge HB leerlingen
- Expertise-overleg WF-O
- BKs (Schakelklas)
- Bka
- Special class
Kijk op www.passendonderwijswf.nl voor meer info over deze
voorzieningen
Bij vragen rond de aanmelding van een leerling met specifieke
onderwijsbehoeften (w.o. gedrag) vroegtijdig informatief/collegiaal
pre-overleg met vo-pro-vso.
Reminder: Voor adequaat schakelaanbod voor een leerling van groep
7 vroegtijdig contact opnemen met vo.
Bezoek open dagen vo-scholen.
Zie www.westfrieslandleert.nl

Alle basisscholen en voscholen stellen dit vast

Voor vso- en pro-plaatsing wordt het complete dossier aangeleverd,
dus inclusief opp, door de basisschool aan pro/vso. Deze levert het
dossier aan bij het swv, tbv aanvraag tlv. Als van de criteria
afgeweken moet worden, bv als leerrendement niet aansluit bij de
verwachtingen, staat dit helder en onderbouwd in het opp.
Uitvoeren van IQ-onderzoek voor leerlingen die schooladvies
praktijkonderwijs hebben en geen recent (dwz korter dan 2 jaar) IQonderzoek hebben via: mooijevaar@obdnoordwest.nl.
N.b. eventueel kunnen vo-scholen die twijfelen over het niveau een
leerling laten (her)testen (vanuit NPO-middelen obd bekostigd)

Pro- of vso-school vraagt om
afgifte van TLV bij swv.
Directeuren po-school leveren
informatie aan Pro/vso +
informeren ouders.
Po-scholen die geen IQgegevens hebben voor Proleerling.
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Directeuren po-scholen of
leerkrachten groep 8 (met
mandaat).

2. Overdrachtsformulier
3. Overstap po-vo
voorzieningen
4. Vragenlijst hb-leerlingen

Po-scholen + ouders + vocoördinatoren.
Basisschool + ouders + vo +
consulent
Leerlingen + ouders + scholen
po en vo
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Vanaf januari tot 5 maart

Digitale leerlingdossiers (OSO) kunnen gevuld worden voor vo.

Directeur basisschool en
leerkrachten groep 8 / IB.

5. OSO-toelichting

Vanaf januari t/m 10 maart

Alle ouders ontvangen een kopie van het (digitale) leerlingdossier/
overdrachtsformulier of hebben dit ingezien. Na het inzien mogen
wijzigingen alleen aangebracht worden met kennisgeving naar ouders.
Ouders geven toestemming voor warme overdracht.
Afstemming/aanmelding leerlingen bij vo-school. Als tijdige
aanmelding niet lukt -> overleg met vo!
Leerkrachten groep 8: check regelmatig bij de leerlingen of ze al zijn
aangemeld.
Artikel 42, lid 2 WPO bepaalt dat het bevoegd gezag vóór 1 maart een
schooladvies voor plaatsing moet opstellen.

Po-school + ouders.

6. Modelformulier
oudertoestemming

Vanaf januari t/m 10 maart

Uiterlijk 1 maart

Ouders, leerkrachten groep 8

Bevoegd gezag -> mogelijke
een mandaat aan directeur/
leerkracht groep 8.

7. Modelbrief ouders
schooladvies
8. Flyer inleveren
aanmeldformulier vo-school
9. Flyer score eindtoets
hoger
10. Basisschema verwijzing

Uiterlijk 4 maart

Uiterlijk vrijdag 4 maart

De po-scholen weten van ouders bij welke v(s)o-school een leerling is Scholen in West-Friesland
aangemeld.
De po-scholen mailen alleen de namen (ivm AVG) van leerlingen
van de betreffende v(s)o-locatie door naar de ontvangende school. De
vo-scholen doen een 1e check of alle inschrijfformulieren er zijn.
Uiterste aanmelddag vo-scholen West-Friesland. Pro- + vsoPo- en vo-scholen
leerlingen zo vroeg mogelijk aanmelden i.v.m. tlv.
Alle leerlingen zijn aangemeld bij de vo-school door de ouders.
Eventuele loting voor aanmelding Atlas College, Tabor College of
SVPO.
Door het inschrijven beschikt het vo over de BSN-nummers van
leerlingen waarmee een OSO-dossier opgehaald kan worden.
De zorgplicht van de vo-school gaat in op moment van de
aanmelding.
Er is géén zorgplicht als ouders aanmelden bij een vo-school terwijl er
een lager niveau-advies is gegeven (bijv. vmbo-aanmelding i.p.v. pro

www.passendonderwijswf.nl
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Woensdag 9 maart
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Vanaf 9 maart zo mogelijk
eerder

of havo/vwo-aanmelding i.p.v. vmbo-t). Een vo-school mag dan een
leerling weigeren.
Leerlingdossiers zijn door versturende basisschool definitief
Po-scholen in OSO
klaargezet in OSO.
Altijd:
- Standaard OSO-dossier met in te vullen gegevens. (inclusief PGNnummer)
- Overdrachtsformulier inscannen
- Toetsgegevens uit leerlingvolgsysteem -> kunnen automatisch
toegevoegd worden
Zo nodig:
- Bijlage met diagnoses zoals dyslexie – dyscalculie – adhd/add – etc
– Vragenlijst HB
- Opp en/of groeidocument
Vervolgscholen kunnen leerlingdossiers ophalen.
Vo-scholen in OSO
Vo-scholen bevestigen aan de po-scholen de aanmelding van
leerlingen.
Op het moment dat een po-school van 2 vo-scholen het verzoek om
informatie krijgt, gaat de po-school bij de ouders na welke vo-school
de voorkeur heeft. De po-school koppelt dit terug aan de beide voscholen.
Naar deze school worden de gegevens als 1e overgedragen. Binnen
de OSO-module kan het overstapdossier maar een één school tegelijk
worden klaargezet.

Maart tot mei

Uiterlijk 15 april, maar
binnen 6 weken na
aanmelding

Tussen 13 april en 13 mei

www.passendonderwijswf.nl

N.B. De School voor Persoonlijk Onderwijs maakt geen gebruik van
OSO. De leerlingdossiers worden via Groeidocument overgedragen.
Warme overdracht tussen po en vo wordt door vo geïnitieerd. (Ouders
hebben hiervoor al toestemming gegeven bij
bespreking/ondertekening overdrachtsformulier)
Toelating leerlingen vo en terugkoppeling vanuit vo aan ouders + poschool over toegelaten leerling.
N.B. Als een beslissing niet binnen 6 weken kan worden gegeven, kan
de school de ouders melden dat de termijn wordt verlengd met ten
hoogste 4 weken
Afname van eindtoetsen door de po-scholen, tijdstip afhankelijk van
keuze po-school voor bepaalde toets.
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Vo-scholen nemen contact op
met po
Vo-scholen

Leerlingen po-scholen
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Inhaalperioden voor
eindtoetsen
Uiterlijk 13 mei
Vanaf 16 mei
Vanaf 16 mei
Vanaf 17 mei
Vanaf 23 mei

Uiterlijk 30 mei

1 Juni

2 Juni

Uiterlijk 3 juni
Woensdagmiddag
15 juni 2022
N.B.
-

Inhalen van toetsen van leerlingen die op reguliere data ziek waren
o.i.d.
Leerlingen zijn aangemeld bij het swv voor het afgeven van tlv voor
pro/vso.
Rapportage eindtoets is beschikbaar voor po-scholen.
Heroverwegen van gegeven schooladviezen.

Leerlingen po-scholen.

Vo-scholen beoordelen herziene adviezen + dossiers.
Kennismaken door leerlingen van groep 8 bij de vo-scholen,
Praktijkscholen en Spinaker. Altijd 3e woensdagmiddag in juni

Vo-scholen
Leerlingen groep 8

Praktijkscholen
vso-scholen
Digitale portal CET e.a.
Bevoegd gezag -> mogelijk
mandaat aan directeur
Oudergesprekken inplannen voor voeren herziene adviesgesprekken. Bevoegd gezag -> mogelijk
mandaat aan directeur
Basisscholen informeren vo-scholen van 1e aanmelding over herziene Directeuren po-scholen
adviezen (ook melden als deze er niet zijn!) + ouders melden zo
nodig aan bij een andere school.
Zo nodig ouders
Wanneer de basisschool op grond van de eindtoets het schooladvies Po-school
naar boven bijstelt, dient het herziene schooladvies binnen 2 weken
uitgewisseld te worden. De basisschool geeft een bericht aan de
administratie van vo-school dat er een herzien advies klaarstaat.
De po-school geeft nieuw adviesformulier mee aan ouders.
Vraag ouders om deze direct in te leveren bij (nieuwe) vo-school (vo is
verplicht dit formulier in eigen administratie te bewaren)
- Po-school meldt bijgestelde advies per mail aan de vo-school van 1e
voorkeur
- Po-scholen zetten de gegevens van de verplichte eindtoets van alle
leerlingen klaar in OSO
- Bij herzien advies zet po-school herzien advies ook klaar in OSO
- Als leerlingen worden aangemeld op een andere school dient de poschool opnieuw het overstapdossier (via OSO) over te dragen aan de
nieuwe school

Waar “ouders” staat moet gelezen worden: “ouder(s)/verzorger(s)”

www.passendonderwijswf.nl
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