Naar het VO nieuwsflits februari 2019
Jaarkalender
18 februari | Uiterlijke datum doorgeven meervoudig advies in OT
21 februari | Onderzoeksresultaten ADIT zichtbaar in OT
21 februari | Start aanmelden leerlingen bij het VO in OT
22 februari | Uiterlijke datum vastleggen meervoudige advies door NHVO
1 maart | Wettelijke datum definitief schooladvies. PO maakt het OKR definitief
14 maart | Sluiting aanmelding eerste ronde leerlingen bij het VO in OT
22 maart | Uiterlijke datum melden dispensatie loting bij LPO/POVO
25 maart | Uiterlijke datum afwijzen van leerlingen in OT

Meervoudig schooladvies
Is een meervoudig schooladvies het best passend voor de leerling? Geef dan vóór 18 februari 2019
door middel van het contactformulier in OT weten voor welke leerlingen (onder vermelding van het
casusnummer) het best passende onderwijsniveau niet enkelvoudig aangegeven kan worden. Dit
contactformulier is te vinden via ‘Help -> Contact’. Kies hier het tabblad ‘ Contact opnemen met
helpdesk/servicedesk’. Het Onderwijskundig Rapport wordt nog niet op definitief gezet. Het
uitvoeringsorgaan Naar het VO zal voor deze leerlingen het meervoudig advies vóór 22 februari
verwerken en het Onderwijskundig Rapport definitief maken.

Definitief schooladvies voor 1 maart
Basisscholen geven ouders en leerlingen voor 1 maart het definitieve schooladvies. De scholen in
Utrecht en Stichtse Vecht hebben met elkaar afgesproken dat het Onderwijskundig Rapport (OKR)
uiterlijk 1 maart door de basisschool definitief wordt gemaakt in OT, zodat het schooladvies in het
leerlingendossier is vastgelegd. Als het OKR op definitief staat kan deze niet meer worden bewerkt.
Na 1 maart wordt het OKR ook niet meer vrijgegeven in OT. Het toevoegen van aanvullende bijlagen
kan in OT via ‘Leerlingen -> Overzicht documenten’.

Onderwijs Transparant
Brugklasbeheer
VO-scholen voeren zelf het beheer van de brugklassen in Onderwijs Transparant. Dit houdt in dat zij
aangeven welk brugklastype zij aanbieden per onderwijsniveau. Voor het VO is het van belang deze
gegevens tijdig te actualiseren. Dit kan, direct nadat de 1e ronde is gestart op 4 maart 2019, via
‘Overig -> Brugklassen beheer’.
Automatische e-mail plaatsingsbesluit
Vanaf dit jaar worden ouders ook bij het plaatsingsbesluit “Teruggetrokken” en “Afgewezen” op de
hoogte gebracht van dit plaatsingsbesluit via een geautomatiseerd e-mailbericht. In deze mail staat
onder andere ook de reden voor het gegeven plaatsingsbesluit. Voor een afwijzing kan men middels
een dropdownlijst een van de volgende redenen kiezen.
Bij de status “teruggetrokken” verschijnt er in OT een open tekstveld. Om er voor te zorgen dat er
duidelijk en netjes naar ouders wordt gecommuniceerd is het belangrijk dat er alleen een van de
volgende redenen wordt ingevuld:

Er is sprake van overaanmelding, de school gaat loten onder Utrechtse leerlingen;

De leerling heeft besloten zich terug te trekken;

De leerling dient van school te wisselen i.v.m. een bijstelling van het advies;
Hier vind je voorbeelden van de berichten die ouders ontvangen.

Aanvullingen in de jaarkalender en docentenhandleiding
Inmiddels is bekend dat rond 22 mei 2019 de uitslag van de eindtoets bekend is. In de jaarkalender
zijn de data met betrekking tot de heroverweging opgenomen:
Rond 22 mei is de uitslag van de eindtoets bekend.
Uiterlijk 29 mei verwerkt de basisschool de heroverweging en eventuele bijstelling in OT.
Uiterlijk 5 juni verwerkt het VO de heroverweging in OT.
Uiterlijk 5 juni is de uiterste datum wisselen van school en wordt de overstap POVO
afgesloten.
Ook het proces rondom de heroverweging is uitgeschreven en opgenomen in de
docentenhandleiding.

Onderwijs Transparant-quiz
Ben je benieuwd naar je kennis over Onderwijs Transparant? Je kunt deze testen via de quiz op de
voorpagina van onze website.

