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POVO activiteiten 
3 oktober  | start afname drempelonderzoek door PO bij    

                     potentiële leerlingen PrO en VMBO B 
12 oktober | VMBO bustour 

12 oktober | POVO workshop startende leerkrachten 
14 oktober | uiterlijke datum invoeren    

                     drempelonderzoeken door PO in OT 

26 oktober | Extra! POVO workshop startende    

                     Leerkrachten 

Klik hier voor de jaarkalender 

Oktober 2016 
 

POVO workshop startende leerkrachten 

Let op! Extra workshop op 26 oktober! 

Test je kennis op het gebied van de overstap PO-VO en kom 

meer te weten over de belangrijkste onderdelen van de 

overstap. Meld je hier aan voor de workshop. Mocht je 

vanwege de VMBO bustour niet in de gelegenheid zijn op om 

12 oktober deel te nemen, dan kan je de extra workshop 

volgen op 26 oktober. 

 

Loket Passend Onderwijs/POVO 

Vanaf 3 oktober kunnen jullie starten met het afnemen van 

het drempelonderzoek voor leerlingen die zijn aangemeld 

bij het Loket Passend Onderwijs/POVO. De resultaten van 

het drempelonderzoek dienen uiterlijk 14 oktober in OT 

opgenomen te worden. In de handleiding van OT is te zien 

hoe je het drempelonderzoek kunt opnemen.  

Onderwijs Transparant  
Hoe meld je leerlingen aan bij een VO-school die niet met OT 

werkt? 

Ook voor deze leerlingen verwerkt de PO school de 

aanmelding administratief in OT. De basisschool vult het 

OKR en VO-aanmeldformulier in en maakt beide 

formulieren definitief (zie data POVO jaarkalender).  
Voor het aanmelden van deze leerlingen heb je geen unieke 

code nodig.  

Het PO en/of ouders leveren het leerlingdossier tijdig op 

papier/digitaal aan bij de VO-school volgens de regels en 

kalender die in die regio gelden.  

 

Stokje overdragen 

Stedelijke werkgroep POVO 

Ilse van Koppen (onderbouwcoördinator St. 

Bonifatiuscollege) is jaren actief betrokken geweest bij de 

stedelijke werkgroep POVO. Vanwege andere taken die haar 

aandacht vragen kan zij vanaf dit jaar geen deel meer 

uitmaken van de werkgroep. We vroegen haar terug te 

blikken op haar deelname aan de werkgroep. Het stokje 

wordt overgedragen aan Jard de Jager (Amadeus Lyceum). 

Lees verder 

 

De samenstelling van de stedelijke werkgroep vind je hier. 

Meer informatie over de organisatie van POVO vind je hier. 

 

Heb je de POVO animatie al gezien? Klik hier. 

Terugblik POVO startdag 14 september         

Op 14 september heeft de POVO startdag 

plaatsgevonden @MAVO TIEN. De startdag is goed 

bezocht door POVO professionals uit Utrecht en 

Stichtse Vecht. Klik hier voor het sfeerverslag van deze 

bijeenkomst.  We horen graag van jou hoe je de dag hebt 

beleefd. We vragen je vriendelijk hier een kleine 

evaluatie in te vullen. 

 

 

VMBO bustour? 
Op 12 oktober van 12.30 - 17.00 uur ben je van harte 

welkom om in de schoolbus van VMBO-Utrecht te 

stappen. Je ontmoet de directeuren van de vijf Utrechtse 
VMBO’s, stapt elke school even binnen en leert welke 

school wat te bieden heeft.  Meld je aan via: 

www.vmboutrecht.nl/inschrijfformulier 

 

 

 

 

Lijkt het je leuk om met POVO mee te denken over de invulling van de komende nieuwsflits(en)? Stuur dan 

een e-mail naar povo@sterkvo.nl 

http://www.vmboutrecht.nl/agenda/vmbo-bustour/
http://www.sterkvo.nl/povo/agenda
http://www.sterkvo.nl/povo/bijeenkomsten/povo-ot-startende-leerkrachten
http://www.sterkvo.nl/doc/povo/basisdocumenten/ot/Handleiding%20POVO%20BAO%20-UTR.pdf
http://www.sterkvo.nl/doc/povo/nieuwsflits/Ilse%20van%20Koppen.pdf
http://www.sterkvo.nl/doc/povo/organisatie/Deelnemerslijst%20stedelijke%20werkgroep%20POVO%20-%20sept%202016.pdf
http://www.sterkvo.nl/povo/organisatie
http://www.sterkvo.nl/doc/povo/procedures/povo/bijlages/POVO%20Procedure-HD.mp4
http://www.sterkvo.nl/povo/bijeenkomsten/povo-startdag-2016-2017/informatie-povo-startdag-2016-2017
http://www.sterkvo.nl/povo/bijeenkomsten/povo-startdag-2016-2017/impressie-povo-startdag-2015-2016
http://enof.us8.list-manage1.com/track/click?u=c368b80f68f253c5688eceffc&id=69c173e2ed&e=cd0e8dfcf6
mailto:povo@sterkvo.nl?subject=POVO%20nieuwsflits

