
 

 

Terugblik november 
2 november POVO Themabijeenkomst 
De eerste themabijeenkomst van het schooljaar vond op 2 

november plaats. Er is specifiek aandacht besteed aan het 

OPP van PO naar VO. De presentatie van deze workshop 

en opbrengsten zijn hier te vinden. 

Daarnaast hebben de deelnemers gezamenlijk gekeken naar 

POVO data en hierover van gedachten gewisseld. Op 

verzoek van velen komt dit thema terug in de loop van het 

schooljaar. 

 

16 november collegiaal overleg 

Leerkracht Anna-Eva van der Mark (Hof ter Weide) blikt 

met ons terug op deze bijeenkomst. Lees hier wat deze 

middag haar heeft gebracht en waarom het meer dan de 

moeite waard is aan de centraal georganiseerde POVO 

bijeenkomsten deel te nemen. 

POVO Nieuwsflits 
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POVO activiteiten 
14 december | Uiterlijke aanmelddatum      

                         SO/SBO/Taalmozaïek & leerlingen die                                                         

                         korter dan 4 jaar in Nederland zijn bij 

                         LPO/POVO 

16 december | Adviezen LPO/POVO zichtbaar in OT 
26 december | Start kerstvakantie 
 

Klik hier voor de jaarkalender 

 

OPDC portretten  

Tijdens de POVO themabijeenkomst op 2 november is één 

van de OPDC portretten getoond. In deze filmpjes 

vertellen leerlingen wat zij geleerd hebben op het OPDC. 

Deze portretten kunnen ondersteuning bieden in de 

communicatie met ouders over een mogelijke OPDC 

plaatsing. 

 

OPDC portret onderbouw  

OPDC portret bovenbouw 

OPDC portret i-klassen 

Compilatie portretten  

 

 

 

Als onderwijs mij niet past, mag ik het dan ruilen 

    -Loesje 

December 2016  

Loket Passend Onderwijs/POVO 
Onlangs hebben leerlingen die mogelijk in aanmerking 

komen voor PrO in Utrecht en Stichtse Vecht deelgenomen 

aan aanvullend onderzoek. De uitkomst hiervan en het 

advies van het Loket zijn uiterlijk 16 december zichtbaar in 

OT.  

Het speciaal onderwijs & het Taalmozaiëk melden uiterlijk 

14 december leerlingen aan bij het LPO. Het advies van het 

LPO/POVO zal uiterlijk 27 januari in OT zichtbaar zijn.  

Leerlingen die korter dan 4 jaar in Nederland zijn kunnen 

deelnemen aan aanvullend onderzoek. Het PO maakt 

uiterlijk 14 december een zorgaanmeldformulier definitief in 

OT. Aanvullend onderzoek zal op 17 januari 2017 

plaatsvinden bij @MAVOTIEN. 

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 

 

 

Heb je de POVO animatie al gezien? Klik hier. 

Leuk om te delen – Luc Stevensschool 
De Luc Stevensschool is een middelgrote openbare 

basisschool voor speciaal basisonderwijs, Wij vroegen hen 

hoe zij leerlingen voorbereiden die de overstap maken naar 

het reguliere VO. “We willen deze kinderen door middel van 

een arrangement vaardigheden aanleren die op een reguliere 

basisschool ook al van kinderen verwacht worden, maar minder 

aan bod komen binnen het speciaal basisonderwijs. Daarnaast 

willen wij de leerlingen op een sociaal emotioneel gebied goed 

voorbereiden. Hoe meer kinderen  

weten en ervaren, hoe minder 

 groot de overstap.” 

 

Lees meer  

 

 

 

 

Wist je dat?  
De handleiding OSO in Parnassys geactualiseerd is? 

Vanaf heden kan je in de handleiding terugvinden hoe je 

voor leerlingen de toetsgegevens opneemt in het 

leerlingdossier. 

 

Toestemming van ouders vereist is voor de toevoeging 

van elke bijlage bij het OKR? 

 

Ouders de POVO ouderapp kunnen gebruiken? Deze 

is onlangs aangevuld met de opendagen van het VO, 

beschikbaar in de  Android versie &  Ios versie 

 

http://www.sterkvo.nl/doc/povo/nieuwsflits/2016.11.02.%20presentatie%20het%20OPP%20-%20van%20PO%20naar%20VO.pdf
http://www.sterkvo.nl/doc/povo/nieuwsflits/Nieuwsflits%20december%20-%20Terugblik%20collegiaal%20overleg.pdf
http://www.sterkvo.nl/povo/agenda
https://vimeo.com/190267374
https://vimeo.com/193692772
https://vimeo.com/192655925
https://vimeo.com/192655477
https://www.google.nl/maps/place/Mavo+Tien/@52.1007627,5.0573701,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c66f94c535ea23:0x1d10eacabd8f233e!8m2!3d52.1007627!4d5.0595588
mailto:povo@sterkvo.nl?subject=POVO%20nieuwsflits
http://www.sterkvo.nl/doc/povo/procedures/povo/bijlages/POVO%20Procedure-HD.mp4
http://www.sterkvo.nl/doc/povo/nieuwsflits/Nieuwsflits%20december%20-%20SBO%20Luc%20Stevensschool.pdf
http://www.sterkvo.nl/doc/povo/basisdocumenten/ot/Stappenplan%20OSO%20in%20Parnassys.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=apprentice.sterkvo
https://itunes.apple.com/nl/app/povo/id837861667?mt=8

