
 

 

Naar het VO infodocument juni 2020 

 

Jaarkalender 
18 juli | Start zomervakantie 

31 augustus | Start aanmelden route praktijkonderwijs in OT 

22 september | Stuurgroep en werkgroep POVO Stichtse Vecht 

28 september | Start afnemen drempelonderzoek of toetsen op maat door de basisschool 

14 oktober | Online Startdag Naar het VO Utrecht 

16 oktober | Uiterlijke aanmelddatum route praktijkonderwijs in OT 

 

Naar het VO: 2020-2021: Procedure, Jaarkalender en Docentenhandleiding 

Op 23 juni hebben de schoolbesturen de POVO procedure en de jaarkalender vastgesteld, met 

inachtneming van een aantal wijzigingen. De wijzigingen worden nu verwerkt, waarna de procedure 

wordt opgemaakt. De procedure Utrecht en de procedure Stichtse Vecht zijn vanaf 14 juli te 

raadplegen op de website van Naar het VO. De docentenhandleidingen zullen hier vanaf september 

te raadplegen zijn. In deze docentenhandleiding zullen wij ook uitgebreid stilstaan bij de route die 

kinderen afleggen naar het OPDC en het VSO en de rol van Naar het VO hierin. We zijn nu bezig met 

de aanpassingen. De jaarkalender 2020-2021 voor Utrecht en Stichtse Vecht kan je vanaf 14 juli 

downloaden op deze pagina. 

 

Startdag Naar het VO 

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

schooljaar organiseren we een online bijeenkomst op 14 oktober. Er zal onder meer aandacht zijn 

voor de procedure, de route Praktijkonderwijs en voor een online scholenmarkt. Bij deze het verzoek 

om de datum alvast in je agenda te reserveren. Meer informatie volgt na de zomervakantie. 

 

Warme Overdracht 

Op 9 en 11 juni hebben we net als ieder schooljaar weer een groot aantal leerlingen warm kunnen 

overdragen naar de middelbare scholen. Dit jaar in digitale vorm. Uit de evaluatie die we onder 

scholen hebben uitgezet blijkt dat deze werkwijze goed verlopen is en dat 65% van de respondenten 

de voorkeur geeft aan een digitale warme overdracht. Het bestuurlijk overleg heeft geadviseerd deze 

positieve respons te volgen en de warme overdracht ook volgend schooljaar digitaal te organiseren. 

Wij bedanken alle leerkrachten en mentoren voor hun flexibiliteit en voor het snelle invullen van de 

evaluatie en we kijken uit naar een geoptimaliseerde digitale warme overdracht in 2020-2021! 

 

Twee-factor authenticatie OT verplicht 

Let op: Vanaf de start van schooljaar 2020-2021 kan je alleen nog inloggen in Onderwijs Transparant 

met tweefactor-authenticatie. Dit betekent dat iedereen een eigen gebruikersnaam en wachtwoord 

nodig heeft én daarnaast een tweede factor moet invoeren om in te kunnen loggen. Het delen van 

een gebruikersnaam en wachtwoord is niet meer mogelijk. Verdere informatie over het instellen van 

2FA in OT lezen jullie in de handleiding "Tweefactor Authenticatie OT", beschikbaar in OT via ‘Help’ 

> ‘Handleiding’. 

 

Overgang PO naar mogelijk praktijkonderwijs 

Vanaf het begin van het nieuwe schooljaar (zie POVO kalender) kunnen leerlingen met een voorlopig 

advies praktijkonderwijs of twijfel of praktijkonderwijs passend is, aangemeld worden in Onderwijs 

Transparant via de Route Passend Onderwijs. 

 

Pilot: ‘Bijna klaar voor het Middelbaar’ 

Dit schooljaar heeft een pilot plaatsgevonden waarin meer- en hoogbegaafde leerlingen uit groep 

acht een lesprogramma konden volgen op locatie van het Utrechts Stedelijke Gymnasium. De pilot 

moest vanwege corona helaas vroegtijdig stopgezet worden, maar de voorbereiding en de start 

hebben al wel nuttige tips opgeleverd. Klik hier om de tips voor leerlingen te bekijken! 

 

 

 

 

https://www.naarhetvo.nl/procedure/
https://www.naarhetvo.nl/agenda-volledig/
https://www.naarhetvo.nl/route-passend-onderwijs/
https://www.sterkvo.nl/wp-content/uploads/2020/06/Hoe-red-jij-het-op-de-middelbare-school-def.pdf


 

Zomervakantie 

Op 17 juli is de laatste schooldag van het schooljaar 2019-2020. 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! 

 

 


