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Jaarkalender 
19 juli | Start zomervakantie 

30 augustus | Start aanmelden route praktijkonderwijs in OT 

8 september | Themabijeenkomst startende leerkrachten – route passend onderwijs/ 

praktijkonderwijs 

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

13 oktober | Startmiddag Naar het VO Utrecht en Stichtse Vecht 

 

Overstap 2021 in beeld 

De overstap 2021 is nu officieel afgerond en alle leerlingen hebben een plaats. In dit overzicht kun 

je zien hoe de plaatsing dit jaar in aantallen is verlopen. We hopen dat alle leerlingen een goede 

start gaan maken na de zomer op hun nieuwe school! 

 

Warme Overdracht positief geëvalueerd 

Op 8 en 10 juni is net als vorig schooljaar een groot aantal leerlingen online en warm overgedragen 

naar de middelbare scholen. Uit de evaluatie die we onder scholen hebben uitgezet blijkt dat deze 

werkwijze goed verlopen is. Er is een aantal verbeterpunten benoemd die we in de organisatie van 

de Warme Overdracht voor volgend jaar zullen doorvoeren. We bedanken alle leerkrachten en 

mentoren voor hun inzet! 

 

Naar het VO: 2021-2022: Procedure, Jaarkalender en handleiding 

Op 22 juni heeft het bestuurlijk overleg de procedure en de jaarkalender 2021 – 2022 vastgesteld. 

Er zijn geen grote aanpassingen aangebracht. Wel is de tekst aangescherpt voor wat betreft het 

gelijktijdig aanmelden op verschillende scholen en de positie van regioleerlingen bij 

overaanmelding op Utrechtse scholen in de eerste ronde. De procedure wordt nu opgemaakt. De 

procedure Utrecht en de procedure Stichtse Vecht zijn vanaf 12 juli te raadplegen op de website 

van Naar het VO. De handleiding en de machtigingsformulieren staan vanaf die datum ook online. 

De jaarkalender 2021-2022 voor Utrecht en Stichtse Vecht is vanaf 12 juli te downloaden op deze 

pagina. 

 

Startende leerkrachten: komend schooljaar extra themabijeenkomsten 

Uit de evaluatie van de overstap is onder meer naar voren gekomen dat er behoefte is aan meer 

informatie voor en ondersteuning van startende leerkrachten. Daarom worden komend schooljaar 

extra themabijeenkomsten georganiseerd. De eerste is op 8 september, met specifiek aandacht 

voor de route passend onderwijs. Het is belangrijk dat leerlingen met een ondersteuningsbehoefte 

zo vroeg en goed mogelijk in beeld zijn om hen te kunnen begeleiden bij de overstap naar passend 

voortgezet onderwijs. Vorig schooljaar is hierop al extra inzet gepleegd, dat willen we dit jaar nog 

meer en beter doen. Wil je je opgeven voor deze workshop, stuur dan een mailtje naar 

info@naarhetvo.nl. Kijk voor de andere data in de jaarkalender. 

 

Startmiddag Naar het VO | aandacht voor overstappen in Corona-tijd 

Elk schooljaar organiseren we een gezamenlijke startmiddag Naar het VO voor Utrecht en Stichtse 

Vecht. Komend schooljaar op 13 oktober. We hopen dat dit weer fysiek kan. Onderdeel van de 

startmiddag is een workshop voor startende leerkrachten, als vervolg op de bijeenkomst van 8 

september. Dit keer gaan we ook uitgebreid stilstaan bij alle leerlingen die zijn overgestapt en te 

maken hebben gehad met scholensluiting en online onderwijs. Hoe kunnen we samen zorgen dat 

zij hun onderwijsloopbaan goed kunnen vervolgen? Wat is hiervoor nodig? En wat weten we 

inmiddels uit onderzoek en ervaringen elders? Reserveer de datum alvast in je agenda. Meer 

informatie volgt na de zomervakantie. 

 

Overgang PO naar mogelijk praktijkonderwijs 

https://www.naarhetvo.nl/overzicht-cijfers-schooljaar-2021-2021/
https://www.naarhetvo.nl/procedure/
https://www.naarhetvo.nl/agenda-volledig/
https://www.naarhetvo.nl/agenda-volledig/
mailto:info@naarhetvo.nl


 

 

Vanaf het begin van het nieuwe schooljaar kunnen leerlingen met een voorlopig advies 

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

Transparant via de route passend onderwijs. In de handleiding staat een uitgebreide toelichting, 

actuele data en deadlines staan in de jaarkalender.  . 

 

Contactgegevens en website 

Deze laatste weken van het schooljaar gebruiken we ook om de website naarhetvo.nl te 

actualiseren. Vanaf 12 juli staan alle belangrijke documenten al online. Met ingang van het nieuwe 

schooljaar kun je hier weer alle up-to-date informatie vinden die belangrijk is voor een goed 

verlopende overstap! 

 

Fijne zomervakantie! 

Op 16 juli is de laatste schooldag van het schooljaar 2020 - 2021. Wij wensen iedereen die 

betrokken is geweest bij de overstap naar het VO een fijne en zonnige zomervakantie en zien jullie 

graag terug in september! 


