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POVO activiteiten

Aanmelden leerlingen bij LPO/POVO

02 sept | Training OT – Aanmelden leerlingen LPO/POVO
14 sept | POVO Startdag 14.30 – 17.30 @ MAVO TIEN
23 sept | Aanleveren voorlopig adviezen aan POVO door PO
30 sept | Uiterste aanmelddatum leerlingen bij LPO/POVO

Lees hier over de meest actuele werkwijze van het Loket
Passend Onderwijs voor het aanmelden van leerlingen.

OT Training 2 september 2016

Klik hier voor de jaarkalender

15.30 – 17.00 @ Sterk VO (Wittevrouwenkade 4, Utrecht)

Eerste schooldag
Na het laatste uur maakt de conciërge een rondje
om de verdwaalde bruggers op te sporen.
-

Uiterlijk 30 september 2016

Meld je hier aan voor de OT training, waarin je leert hoe je
leerlingen kunt aanmelden bij het Loket Passend
Onderwijs/POVO. Deelname aan de training is STERK aan
te bevelen voor degene die voor het eerst de aanmelding in
OT verzorgen. Mocht jij je kennis op dit vlak willen
opfrissen dan ben je ook van harte welkom.

Loesje

POVO Startdag 14 september
14.30 – 17.30 @ MAVO TIEN
Vanaf vandaag is het mogelijk om je via deze link aan te
melden voor de POVO Startdag, dit kan tot uiterlijk 8
september. Deze dag staat in het teken van ontmoeting
en kennisdeling. Er is een mooi programma voor PO en
VO met volop aandacht voor kennis en de praktijk. Het
programma wordt o.a. ingevuld door Trudie Schils
(Onderwijs Econoom, verbonden aan de Universiteit
Maastricht). We kijken uit naar je komst!

Aanleveren voorlopige schooladviezen
Uiterlijk 23 september
Uiterlijk 23 september geeft de basisschool het overzicht
van de voorlopige schooladviezen door aan POVO (via
povo@sterkvo.nl), hiervoor kan dit format worden
gebruikt. De schoolbesturen van de VO-scholen gebruiken
dit overzicht om gezamenlijk te anticiperen op het aantal
onderwijsplekken per onderwijsniveau op de VO-scholen in
Utrecht.

Heb je de POVO animatie al gezien? Klik hier.

Terugblik POVO Enquête
Wij hopen dat jullie een fijne
zomervakantie hebben
gehad.

De POVO enquête is besproken in het bestuurlijk
overleg POVO. Degene die de enquête hebben
ingevuld zullen de uitkomst per e-mail ontvangen.

Welkom terug!

Onder de respondenten hebben wij een Bol.com
bon mogen verloten. Via deze weg maken wij de
gelukkige winnaar bekend:
Willy Jongerius- SO Fier: Van harte gefeliciteerd!
De bon is af te halen tijdens de POVO startdag.

POVO contact
Nieuwe contactpersonen? Geef deze door via povo@sterkvo.nl
POVO gerelateerde vragen? Stuur deze naar povo@sterkvo.nl
OT gerelateerde vragen? Stuur deze naar othelpdesk@sterkvo.nl
Stedelijke werkgroep? Bekijk hier de samenstelling

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

