
 

 

 

Naar het VO nieuwsflits  
 

Jaarkalender 
20 juli | Start zomervakantie 

2 september | Start aanmelden leerlingen route praktijkonderwijs in OT 

24 september | Stuurgroep Stichtse Vecht 

2 oktober | Startdag Naar het VO Utrecht 

 

Naar het VO: 2019-2020: Procedure, Jaarkalender en Docentenhandleiding 

Op 2 juli hebben de schoolbesturen de POVO procedure, jaarkalender en docentenhandleiding voor 

volgend schooljaar vastgesteld. De procedure Utrecht 2019-2020 en de docentenhandleiding 2019-

2020 voor Utrecht en Stichtse Vecht zijn te raadplegen op de website van Naar het VO. De 

jaarkalender 2019-2020 voor Utrecht en Stichtse kan je downloaden op deze pagina. 

 

Invoeren eindtoets 

Het invullen en definitief maken van het eindtoetsformulier is bestemd voor alle leerlingen, dus niet 

alleen voor de leerlingen die na heroverweging een bijgesteld schooladvies hebben gekregen. De 

eindtoets maakt deel uit van het leerlingdossier. Het is van belang dat de basisscholen voor alle 

leerlingen de Eindtoets PO importeren in OT en het formulier definitief maken. 

 

Startdag Naar het VO 

Elk schooljaar starten we de Overstap naar het VO met een gezamenlijke startdag. Aankomend 

schooljaar zal deze plaatsvinden op 2 oktober, in Utrecht. Bij deze het verzoek om de datum alvast 

in je agenda te reserveren. Meer informatie over de bijeenkomst volgt na de zomervakantie. 

 

Warme Overdracht 

Op 11 en 13 juni hebben we een groot aantal leerlingen warm kunnen overdragen naar de middelbare 

scholen. Via deze weg bedanken wij basisschool De Krullevaar en het Utrechts Stedelijk Gymnasium 

nogmaals voor hun gastvrijheid tijdens deze bijeenkomsten. 

 

Evaluatie Naar het VO 

Jullie hebben tot 28 juni de tijd gehad om de vragenlijst van de bestuurlijke monitorgroep POVO in 

te vullen. De respons was met 26 reacties helaas laag. Het beeld uit de evaluatie wijkt niet 

substantieel af van de evaluatie van de voorgaande jaren vóór de transitie. Op basis van de 

antwoorden is besloten wel een startdag te organiseren en die meer inhoudelijk vorm te geven. Meer 

informatie volgt in de volgende nieuwsbrief na de vakantie. Suggesties die zijn gegeven voor de 

organisatie van de open lesmiddagen zijn besproken en worden zo veel mogelijk meegenomen. 

 

Twee-factor authenticatie OT 

Let op: vanaf augustus kan je alleen nog inloggen in OT met een twee-factor authenticatie. Vorig 

schooljaar hebben we gemaild welke opties er zijn (token, google-app). Zodra er meer informatie 

beschikbaar is, zullen wij jullie hierover informeren. 

 

Overgang PO naar mogelijk praktijkonderwijs 

Vanaf het begin van het nieuwe schooljaar (zie POVO kalender) kunnen leerlingen waarbij het 

voorlopig advies praktijkonderwijs is of waar twijfel is waar dit passend is, aangemeld worden in 

Onderwijs Transparant via de Route Passend Onderwijs. 

 

Zomervakantie 

Op 19 juli is de laatste schooldag van het 2018-2019. Wij wensen iedereen die betrokken is geweest 

bij de overgang naar het VO een fijne en zonnige zomervakantie en zien jullie graag terug in 

september! 

 

https://www.naarhetvo.nl/procedure/
https://www.naarhetvo.nl/agenda-volledig/
https://www.naarhetvo.nl/route-passend-onderwijs/

