Naar het VO nieuwsflits april 2021
Zoals ieder jaar is de Warme Overdracht hét moment om alle informatie te delen die behulpzaam is
bij het zo passend mogelijk ondersteunen van leerlingen. Juist in deze tijd is het van belang hier
goed gebruik van te maken. Lees hierover meer verderop in deze nieuwsflits.

Jaarkalender

12 mei | Uiterlijke datum aanmelden leerlingen voor Warme Overdracht (PO&VO)
25 mei | Uiterlijke datum aanleveren input evaluatie Naar het VO
1 juni | Uiterlijke datum ontvangst rooster Warme Overdracht in OT
1 juni | Voorbereiding Bestuurlijk overleg Naar het VO
8 en 10 juni | Online Warme Overdracht
17 juni | Stuurgroep en Werkgroep Stichtse Vecht
22 juni | Bestuurlijk overleg Naar het VO
2 juni | Uiterste datum wisselen van school en aanvullen op OKR, afsluiting overstap POVO

Start aanmelden van leerlingen voor Warme Overdracht
De Warme Overdracht is een van de laatste onderdelen van de overstap naar het VO. Op dinsdag 8
juni en donderdag 10 juni vindt de overdracht van informatie over leerlingen centraal plaats tussen
16.00-19.00 uur. Dat gebeurt altijd in afstemming met ouders. De Warme Overdracht vindt net als
vorig jaar in digitale vorm plaats. Ook hiervoor geldt dat er een rooster gemaakt moet worden. We
willen jullie dan ook met klem vragen om onderstaande stappen op tijd uit te voeren!
Vanaf 19 april is het weer mogelijk om leerlingen aan te melden voor de Warme Overdracht. De
afspraak is dat zowel de basisschool als school voor voortgezet onderwijs kan aangeven of zij een
leerling ‘warm’ willen overdragen. Tot 12 mei is het mogelijk voor PO- en VO-scholen om in
Onderwijs Transparant aan te geven welke leerlingen zij tijdens de centrale middag aan elkaar willen
overdragen. De VO-scholen zullen op beide dagen aanwezig zijn. Lees hier hoe jij in 3 stappen kunt
deelnemen aan deze bijeenkomst:
Stap 1: Geef aan op welke dag en op welke locatie jij de leerling(en) wil overdragen.
Klik op de hyperlink bij de data hieronder om in te schrijven:
Dinsdag 8 juni 2021
Donderdag 10 juni 2021
Stap 2: Geef vóór 12 mei in Onderwijs Transparant aan welke leerlingen je warm wil
overdragen. Lees verderop (‘Aanmelden leerlingen voor de warme overdracht’) op welke
wijze je dit doet.
Stap 3: Raadpleeg het rooster in Onderwijs Transparant. Minimaal een week voor de
warme overdracht ontvangen jullie het rooster via mail. VO-scholen zijn beide dagen
aanwezig.

Aanmelden leerlingen voor de warme overdracht
In OT kun je in bulk aangeven welke leerlingen je wilt bespreken tijdens de warme overdracht.
PO: Ga hiervoor in OT naar "Overzicht actieve aanmeldingen".

VO: Ga hiervoor in OT naar "Overzicht toegelaten lln".

Selecteer in het overzicht de leerlingen die je wenst te bespreken.

Klik op de knop voor bulkverwerking

Kies hier "ja" en selecteer de contactpersoon die deze leerling gaat bespreken en klik op OK.

Vervolgens doorloop je dezelfde stappen voor de leerlingen die je niet wilt bespreken, je kunt dan
nee kiezen en hoeft geen contactpersoon toe te wijzen.

Let op

Ook als je zelf geen leerlingen hebt opgegeven voor de warme overdracht kan het zo zijn dat de andere
school (PO of VO) dit heeft aangevraagd. In het rooster dat jullie ontvangen staan ook de leerlingen
die besproken worden.

Richtlijnen warme overdracht

We streven samen naar een doorlopende onderwijsloopbaan voor onze leerlingen en willen dat
daarvoor relevante informatie doorgegeven wordt aan het voortgezet onderwijs. Tijdens de warme
overdracht kunnen de basisschool en de toekomstige VO-school elkaar toelichting geven op wat
werkt en handelingsadviezen delen voor de ontwikkeling van de leerling. Ook kan het voortgezet
onderwijs de basisschool punten meegeven waar de leerling nog aan kan werken om de overstap zo
goed mogelijk te laten verlopen. Het is belangrijk om in acht te nemen dat er tijdens deze gesprekken
geen privacygevoelige informatie over de leerling gedeeld mag worden zonder dat ouders daar
toestemming voor hebben gegeven. De digitale privacy tool van het Steunpunt Passend Onderwijs
geeft overzicht met welke privacyaspecten scholen in het kader van de warme overdracht rekening
dienen te houden.

Spelregels warme overdracht
•
•
•
•
•
•

Van scholen wordt verwacht dat zij zich aan het rooster houden. Niet deelnemen zonder
een tijdig bericht van verhindering zorgt voor veel mensen voor ongewenste situaties!
Als één van de partijen (PO of VO) aangeeft een leerling te willen bespreken, wordt er voor
deze leerling een overdracht gepland.
Houd de dagen van de warme overdracht gereserveerd in je agenda en/of stem in de
school af wie er op deze dag beschikbaar is om de leerlinginformatie over te dragen.
Zorg dat je goed voorbereid bent en het OKR van de leerling bij de hand hebt.
Mocht je onverhoopt verhinderd zijn om deel te nemen aan de warme overdracht, geef dit
dan tijdig door aan je bestuursvertegenwoordiger, de uitvoeringsorganisatie
(info@naarhetvo.nl) én de betreffende VO- of PO-school.
Uit het rooster zal blijken hoeveel VO-contactpersonen er (per dag) nodig zijn om de
gesprekken te voeren.

Uiterste datum aanvullen op OKR
PO-scholen geven in eerste instantie toelichting aan de VO-scholen middels het OKR. In aanloop naar
de warme overdracht kunnen PO-scholen tot 2 juni extra bijlagen toevoegen in
OnderwijsTransparant. Dit kan je zoals gewoonlijk doen door in OT doen door in het menu te kiezen
voor Leerlingen > Overzicht Documenten. Let er op dat voor het delen van documenten met het VO
altijd toestemming van ouders nodig is.
Deze einddatum datum is tevens de vastgestelde einddatum van de POVO overstap, waarna
leerlingen niet meer van school kunnen wisselen. Mocht een PO-school toelichting willen geven na
de warme overdracht (8 en 10 juni), of een VO-school op dat moment nog vragen hebben, dan is
het verzoek om zelf onderling contact te zoeken.
Evaluatie POVO Procedure 2020-2021
Ieder jaar evalueert het bestuurlijk overleg van Naar het VO de POVO-procedure. Input vanuit de
scholen is hiervoor erg belangrijk. Wij vragen daarom alle betrokkenen bij de POVO overstap om
input te leveren via de betreffende bestuursvertegenwoordiger. Naast de procedure ontvangen we
ook graag input voor de andere documenten die vastgesteld worden: de jaarkalender,
docentenhandleiding en het ouderblad. De bestuursvertegenwoordigers kunnen deze input
tot uiterlijk 25 mei sturen naar info@naarhetvo.nl. Eventuele vragen hierover van de
bestuursvertegenwoordigers ontvangen wij ook graag via info@naarhetvo.nl.

