
 

 

 

 

 

 

Naar het VO infodoc oktober 2021 

 

November | In deze maand beginnen de eerste open dagen, zie de websites van de scholen voor 

de meest actuele informatie in verband met de landelijke richtlijnen. 

2 november | Bestuurlijk overleg Naar het VO (geannuleerd) 

4 november | Stuurgroep en werkgroep Stichtse Vecht 

11 november | G4 werkgroep POVO (online) 

16 - 26 november | Afname aanvullend onderzoek route Praktijkonderwijs (voor exacte data; zie 

route passend onderwijs OT) 

17 november | Themabijeenkomst startende leerkrachten 

17 december | Uiterlijke datum indienen dossiers in route Pro/<4jr en VSO in OT voor mogelijke 

VSO leerlingen, SBO/SO-leerlingen, leerlingen korter dan vier jaar in Nederland én leerlingen die 

vroegtijdig instromen 

17 december | Uitslagformulier mogelijke praktijkonderwijsleerlingen zichtbaar in route Pro OT 

 

Uitzending gemist? Kijk de rondetafel van de Startdag 13 oktober terug! 

Op 13 oktober vond de Startdag Naar het VO voor Utrecht en Stichtse Vecht in hybride vorm 

plaats. Het thema was De overstap van PO naar VO in tijden van Corona: hoe zorgen we 

voor een doorgaande ontwikkeling?. Na een panelgesprek op Pouwer College dat live gevolgd 

kon worden, vonden op 6 locaties in de stad enthousiaste gesprekken plaats over dit thema.  

De opbrengst hiervan lezen jullie terug op de startdagpagina. Kijk hier ook de livestream terug. 

 

Startende leerkrachten: extra themabijeenkomsten  

Dit schooljaar worden extra themabijeenkomsten georganiseerd voor startende leerkrachten.  

Op 17 november is de volgende bijeenkomst, van 14.45 tot 16.30 uur op de Kohnstammschool.  

Wil je je opgeven voor deze workshop, stuur dan een mailtje naar info@naarhetvo.nl.  

 

Doorstroomgesprekken 

In de maand november bezoeken de consulenten van het SWV Utrecht PO en de begeleiders 

passend onderwijs van Sterk VO samen de S(B)O scholen om met hen te sparren over de 

uitstroomadviezen en de doorgaande lijn in ondersteuning.  

  

Tijd voor een goed gesprek! | 29 november 15.30 uur 

Ieder jaar horen we terug dat het voeren van een goed (advies)gesprek met ouders best moeilijk 

kan zijn. Daarom organiseren we op 29 november een rondetafel over gesprekken met ouders.  

Gespreksleiding is in handen van Myrthe Meurders, Peter de Vries is onze hoofdgast en tevens 

expert op het gebied van oudergesprekken. Interessant voor PO en VO! Kijk vast eens op 

www.peterdevries.nu om kennis met hem te maken en te zien wat hij te bieden heeft.  

 

Geen VMBO-scholenmarkt 

De scholenmarkt gaat dit schooljaar niet door. 

 

Open dagen en open lesmiddagen 

In deze maand starten de informatiebijeenkomsten op de VO scholen. Kijk op de sites van de 

betreffende scholen voor de meest actuele informatie. 
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Bereikbaarheid OT servicedesk en Naar het VO 

 

Voor technische vragen kun je contact opnemen met de Servicedesk van Onderwijs Transparant 

via 088–0117440 of via utrecht@otservicedesk.nl. Deze is bereikbaar van maandag tot en met 

donderdag van 09.00 – 12.30 uur / 13.00 – 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 – 12.30 uur. 

Voor inhoudelijke vragen over aanvragen Route Passend Onderwijs kun je mailen naar 

info@naarhetvo.nl. Overige vragen over passend onderwijs lopen via het Samenwerkingsverband 

Utrecht PO. 

 

Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met jouw bestuursvertegenwoordiger. 

Bekijk hier wie je kunt benaderen voor Utrecht en voor Stichtse Vecht. 
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