
 

 

 

Naar het VO nieuwsflits november 2018 
 

Jaarkalender 
13 november | Afname aanvullend onderzoek door LPO/POVO 
20 november | Afname aanvullend onderzoek door LPO/POVO 
17 november | VMBO informatiemarkt 

22 november | Naar het VO Startdag Stichtse Vecht (loc. RSG Broklede) 
14 december | Uiterlijke aanmelddatum SBO, SO en leerling korter dan 4 jaar in NL 
21 december | Uitslagformulier LPO/POVO-advies zichtbaar in OT 
 

Loket Passend Onderwijs 
De afgelopen weken zijn alle aanmeldingen van mogelijke praktijkonderwijsleerlingen voor het 
aanvullende intelligentie onderzoek gescreend en de uitnodigingen zijn inmiddels verstuurd. Van 13 
tot en met 23 november vindt de afname van de Adit plaats. De uitslag van het onderzoek zal uiterlijk 
21 december zichtbaar zijn in OT. De basisschool communiceert de uitslag met ouders en leerling.  
 

Tot 14 december kunnen de aanvragen voor aanvullend onderzoek voor leerlingen korter dan vier 
jaar in Nederland en SBO en SO leerlingen ingediend worden in Onderwijs Transparant via ‘Route 

Passend Onderwijs -> Adviesaanvraag ondersteuning’. 

 

Open dagen en open lesmiddagen 
De voorbereidingen op de open dagen van de scholen voor voortgezet onderwijs is in volle gang. 
Voor meer informatie over open dagen kijk op www.kijkoponderwijs.nl.  

De planning van en aanmelding voor de open lesmiddagen wordt niet meer centraal gecoördineerd 
vanuit Naar het VO. In dit schooljaar kunnen alle basisschoolleerlingen een open lesmiddag volgen 
op een school van voorkeur. De informatie hierover komt op de website van de betreffende scholen 
of op www.kijkoponderwijs.nl. 

 

VMBO informatiemarkt 
Ieder jaar wordt in november de scholenmarkt gehouden. De vijf vmbo-scholen presenteren zich op 
één plaats. Ouders en leerlingen van groep 8 kunnen zich eerst oriënteren, alvorens zij keuzes maken 
voor bijvoorbeeld het bezoeken van open dagen. De VMBO informatiemarkt vindt plaats in de kantine 
van het gebouw van het Grafisch Lyceum/X11 aan de Vondellaan 178 op zaterdag 17 november 

2018 van 10.00 – 14.00 uur. 
 

Naar het VO Startdag Stichtse Vecht 
De startdag Naar het VO Stichtse Vecht vindt plaats op donderdag 22 november vanaf 16.00 uur op 
Broklede, Schepersweg 6A in Breukelen. 
Het programma ziet er als volgt uit: 

- 16.00 uur: welkom, uitleg structuur stuurgroep/werkgroep, voorstellen coördinatoren 
- 16.30 uur: praktisch aan de slag met de procedure, in kleine groepen met de POVO-

coördinator en leerkrachten van één bestuur. 
- 17.00 uur: scholenmarkt, de VO-scholen presenteren zichzelf door middel van een pitch, 

leerkrachten kunnen kennis maken/info halen 
- 18.00 uur: maaltijd voor wie wil 
- 20.00 uur: start informatieavond voor ouders 

Meld je aan door vóór 12 november een mail te sturen naar m.sijbesma@broklede.nl.  

 

Bijeenkomst met onderwijsbestuurders uit de regio 
Op 1 november hebben bestuurders van PO en VO uit Utrecht en de regio een aantal 

gemeenschappelijke vraagstukken besproken, zoals de ontwikkeling van de leerlingaantallen (groei, 
krimp, stabilisering), de procedures die gehanteerd worden voor de overgang, (toekomstige) 
capaciteit en diversiteit van het aanbod. Er is bereidheid uitgesproken om op termijn na te denken 

over afspraken in het geval van overaanmelding. Er is ook afgesproken om voor een volgende 
bijeenkomst cijfers over leerlingstromen te delen, om zo beter zicht te krijgen op de aantallen waar 
het over gaat. 

 

POVO Quiz 
Ben je benieuwd naar je kennis over POVO? Je kunt deze testen via de quiz op de voorpagina van 
onze website. 
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Interactieve simulatie Basisschooladvies 
Met de interactieve simulatie Basisschooladvies van de Onderwijsinspectie kun je zelf ontdekken wat 

je - bewust én onbewust - meeweegt bij de advisering in groep 8. Door deze simulatie te maken, 

krijg je feedback over je eigen manier van adviseren en tips.  

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/overgang/interactieve-simulatie-basisschooladvies

