Naar het VO nieuwsflits september 2019
Activiteiten SEPTEMBER/OKTOBER

2 september | start aanmelden leerlingen route praktijkonderwijs in OT
30 september | start afnemen drempelonderzoeken/toetsen op maat voor praktijkonderwijs
2 oktober | Naar het VO Startdag Utrecht
7 oktober| uiterste aanmelddatum leerlingen route praktijkonderwijs in OT
11 oktober |uiterste datum invoeren drempelonderzoeken/toetsen op maat
15 oktober | eerste bijeenkomst kennisnetwerk Naar het VO
29 oktober | Voorbereiding bestuurlijk overleg 5 november
Welkom terug!
We hopen dat jullie een fijne vakantie hebben gehad! In deze startflits vinden jullie onder meer
informatie over de organisatie en werkwijze dit schooljaar, de procedure, jaarkalender en
docentenhandleiding.
Werkwijze en organisatie 2019 - 2020
Dit kan je van het uitvoeringsorgaan verwachten:
Het uitvoeringsorgaan stelt jaarlijks de procedure, de jaarkalender en de docentenhandleiding op
en zorgt dat de website actueel is.
Het uitvoeringsorgaan ondersteunt de scholen bij de uitvoering van de procedure.
Het uitvoeringsorgaan organiseert de warme overdracht.
Het uitvoeringsorgaan organiseert de centrale loting als die moet plaatsvinden.
Het uitvoeringsorgaan zorgt voor een OT helpdesk.
Het uitvoeringsorgaan zorgt voor de inhoudelijke briefing van en contacten met de
mediawoordvoerder, in afstemming met de besturen.
Het uitvoeringsorgaan ondersteunt het bestuurlijk overleg en de werkgroepen.
Het uitvoeringsorgaan zorgt voor evaluatie van de uitvoering en voor data-analyse.
De uitvoeringsorganisatie ondersteunt alle scholen in de periode 1 februari – 1 juli bij de uitvoering
van de procedure. In de periode tot 1 februari kunnen scholen met vragen terecht bij hun bestuur.
Alle besturen hebben hiervoor een vertegenwoordiger beschikbaar. Deze vertegenwoordigers
zorgen voor de afstemming binnen hun bestuur, maar overleggen ook met elkaar in het
kennisnetwerk Naar het VO . Er is veel kennis op de scholen over de procedure. Door die onderling
te delen en elkaar bij vragen te helpen, wordt die kennis verder vergroot, geborgd en verdiept. Dat
komt de scholen en de leerlingen ten goede.
Er worden twee kennisnetwerken georganiseerd voor en door de contactpersonen van de besturen
PO en VO, met ondersteuning van het uitvoeringsorgaan. In deze bijeenkomsten worden kennis
over en ervaringen met de procedure gedeeld, is er ruimte om casuïstiek te bespreken en worden
belangrijke zaken in de overstapprocedure verder toegelicht. Alle informatie uit het kennisnetwerk
wordt binnen het bestuur gedeeld. Ieder bestuur bepaalt zelf of en hoe bijeenkomsten om kennis te
delen worden georganiseerd.
Er is een bestuurlijke voorbereidingsgroep. De belangrijkste taken van deze groep zijn het volgen
van de uitvoering van de procedure, klankbord zijn voor signalen en vragen van scholen en het
voorbereiden van het bestuurlijk overleg.
De communicatie met ouders ligt bij de school. Mochten school en ouders er op procedurele zaken
niet uitkomen, dan kan het betreffende bestuur als vraagbaak dienen. De POVO contactpersoon van
het bestuur kan contact opnemen met het uitvoeringsorgaan tot 1 februari. Daarna kan de school
ook rechtstreeks contact opnemen met het uitvoeringsorgaan.

De Open Lesmiddag wordt niet meer centraal afgestemd. In de maand februari geven alle VO
scholen leerlingen de mogelijkheid om kennis te maken met de school. De informatie over data, tijd
en wijze van inschrijving zal op de site van de betreffende scholen te komen staan.
Maandelijks ontvang je belangrijke nieuwsberichten via je bestuur.
Procedure, docentenhandleiding en jaarkalender Naar het VO 2019-2020
De procedure voor Utrecht en Stichtse Vecht is vastgesteld, klik hier voor de procedure. Ook de
jaarkalender is klaar, de jaarkalender vind je hier. In de docentenhandleiding staat meer toelichting
bij onderdelen van de procedure. Klik hier voor de docentenhandleiding. Alle documenten zijn ook te
vinden op www.naarhetvo.nl. Voor meer informatie over de jaarkalenders die in de regio gelden is
het van belang de websites van de omliggende regio’s in de gaten te houden, deze zijn hier te vinden.
Het stappenplan van de overstap van basisonderwijs naar VSO staat nu ook op de webpagina Route
Passend Onderwijs, onder het tabblad VSO.
STARTDAG Naar het VO Utrecht | 2 oktober 2018 Gerrit Rietveld College
De overstap naar het VO wordt jaarlijks ingeluid met een gezamenlijke startdag. Dit schooljaar vindt
de startdag plaats op 2 oktober van 15.00 – 17.00 uur bij het Gerrit Rietveld College. Reserveer deze
datum alvast! Een inspirerende inleiding wordt verzorgt door van Rens van der Schoot over
schooladvisering en eindtoetsen. Daarna komt de procedure op een leuke en informatieve manier
aan bod. Alle VO scholen bieden in een informele sfeer informatie over hun onderwijsconcept en
aanbod en er is volop ruimte om te netwerken. Meer informatie over deze dag en het programma
ontvang je medio september via je bestuur.
De basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs in Stichtse Vecht organiseren op 21 november
de startdag. Meer informatie daarover volgt.
Route Passend Onderwijs schooljaar 2019-2020
Op de website vind je belangrijke informatie over de data voor de route Passend Onderwijs 20192020. Je vindt hier meer informatie over de best passende plaats voor leerlingen, praktijkonderwijs,
vroegtijdige instroom en wat te doen als leerlingen korter dan vier jaar in Nederland woonachtig zijn.

