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POVO activiteiten 
 

2 november         | POVO themabijeenkomst  
15 -18 november | Aanvullend onderzoek LPO/POVO                         

16 november       | Collegiaal overleg over anonieme 

                                leerlingen (PO&VO) 

22-25  november | Aanvullend onderzoek LPO/POVO  

26 november       | VMBO markt @X11 

 

Klik hier voor de jaarkalender 

Wat heeft de school eigenlijk van mij 

geleerd? 

Loesje 

November 2016 

POVO themabijeenkomst 2 november 
Kom op 2 november naar de eerste themabijeenkomst van 

dit schooljaar @ Prof. Kohnstammschool, Marislaan 1 

Utrecht van15.00 tot 16.30 uur.  

Het Samenwerkingsverband PO en Team Passend Onderwijs 

vertellen je meer over “Het OPP”; van PO naar VO. Raak 

door POVO bekend met “POVO data”. Het Loket Passend 
Onderwijs verzorgt voor het SO, SBO en VSO een 

exclusieve workshop over de werkwijze van het LPO/POVO 

en OT. Klik hier om je aan te melden en het programma te 

lezen. 

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 

Wist-je-dat? 
 De ouderinformatie app is ge-update?  

Deel deze handige tool met ouders, zodat zij 

ook op de hoogte zijn en blijven van belangrijke 

informatie over de overstap. De app is 

beschikbaar voor Android en voor Ios. 

 POVO ook bij de VMBO bustour was? Blik hier 

terug op de tour. 

 De stedelijke werkgroep POVO nieuwe leden 

heeft? Bekijk hier de samenstelling. 

 

Afname aanvullend onderzoek 

Loket Passend Onderwijs/POVO 
 

15 t/m 19 november & 22 t/m 25 november 

Het Loket Passend Onderwijst heeft alle leerlingdossiers die 

tijdig zijn aangemeld gescreend. Leerlingen die in aanmerking 

komen voor aanvullend onderzoek worden vóór 4 

november 2016 schriftelijk uitgenodigd hier aan deel te 

nemen. Vanaf die datum kunnen ook de basisscholen in 

Onderwijs Transparant de testdatum, tijd en locatie vinden. 

Op bladzijde 9 van deze handleiding zie je waar deze 

informatie in OT is opgenomen.  

Brugklasleerlingen Broklede  
 

Hoe was je start op de middelbare school? 

Ducca In het begin spannend, maar na een dag was ik al snel gewend en vind ik het een super leuke school. 

Clemens Eerste dag een beetje zenuwachtig maar toen ik thuis kwam vond ik het fijn en de volgende dag voelde ik me 

helemaal thuis en vond ik de docenten aardig. 
 

Wat vind je het leukst op deze school? 

Ducca Gym vind ik het leukste vak. De docenten leggen alles goed uit. 

Clemens Ik vind gym ook heel leuk, en ik vind het fijn dat je hier de docenten bij hun voornaam mag noemen. 
    

    Welke tip heb je voor andere brugklassers? 

    Ducca Maak een goede lijst van alle scholen die je leuk vindt, en kies dan diegene die 

    het beste bij je past. Kom op de eerste dag zelfverzekerd op school. 

    Clemens De eerste dag moet je een goede indruk maken en je ook niet de kleinste 

    voelen, maar ook niet te stoer doen tegenover bovenbouwers.  
     

                                                                                     En… Wat zou je nog willen zeggen tegen je juf of meester uit groep 8? 

    Ducca Blijf zingen met de klas want daar wordt de klas enthousiast van. 

    Clemens De juf heeft mij goed voorbereid door af en toe streng te zijn en te zeggen  

    dat ik moest doorwerken. 

 Ducca & Clemens    

    Voelen, maar ook niet te stoer doen tegenover bovenbouwers. 

 

 

 

 

Heb je de POVO animatie al gezien? Klik hier. 

Collegiaal overleg 16 november  

(Voorheen proeftafels) 

 
14.30-17.30 uur @ Gerrit Rietveld College: 

Wil jij als basisschool met de middelbare scholen van 

gedachten wisselen over één of meerdere anonieme 

casussen én leren van je collega’s? Tijdens deze 

bijeenkomst is daar alle gelegenheid toe. Wissel met elkaar 

praktische tips uit die kunnen helpen bij het verwijzen van 

leerlingen die de overstap maken naar het VO.  

Meld je hier aan voor deze bijeenkomst. 

 

http://www.vmboutrecht.nl/agenda/vmbo-informatiemarkt/
http://www.sterkvo.nl/povo/agenda
file://SERVER01/SWV$/Communicatie/SWV/Website%20SWV/Documenten%20voor%20op%20de%20website/POVO/Programma%20Themabijeenkomst%202%20november.pdf
mailto:povo@sterkvo.nl?subject=POVO%20nieuwsflits
https://play.google.com/store/apps/details?id=apprentice.sterkvo
https://itunes.apple.com/nl/app/povo/id837861667?mt=8
http://www.sterkvo.nl/doc/povo/nieuwsflits/Nieuwsflits%20november%20-%20Terugblik%20VMBO%20Bustour.pdf
http://www.sterkvo.nl/doc/povo/organisatie/Deelnemerslijst%20stedelijke%20werkgroep%20POVO%20-%20nov%202016.pdf
http://www.sterkvo.nl/doc/povo/basisdocumenten/ot/Handleiding%20POVO%20BAO%20-UTR.pdf
http://www.sterkvo.nl/doc/povo/procedures/povo/bijlages/POVO%20Procedure-HD.mp4
http://www.sterkvo.nl/povo/bijeenkomsten/collegiaal-overleg-16-nov/inschrijven-collegiaal-overleg

