
 

 

   
 

Naar het VO infodocument juni 2022  
  

Jaarkalender  

11 juli | Start zomervakantie  

22 augustus | Start indienen route praktijkonderwijs in OT  

6 september: Themabijeenkomst startende leerkrachten: route passend onderwijs 

13 september | Startdag Naar het VO Utrecht 15.00 – 17.30 uur 

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

9 november | Startdag Stichtse Vecht 

 

  

Overstap cijfermatig in beeld  

De overstap is nu officieel afgerond. Via deze link Overzicht Cijfers Schooljaar 2021-2022 – Naar 

het VO kun je zien hoe de plaatsing dit jaar in aantallen is verlopen. We hopen dat alle leerlingen 

na de zomervakantie een goede start gaan maken op hun nieuwe school!  

  

Warme overdracht overwegend positief geëvalueerd  

Op 7 en 9 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 over het algemeen goed verlopen is. Er is een aantal verbeterpunten benoemd die we, 

waar mogelijk, in de organisatie van de warme overdracht voor volgend jaar zullen doorvoeren. We 

bedanken alle leerkrachten en mentoren voor hun inzet!  

  

Naar het VO: 2022-2023: Procedure, Jaarkalender en handleiding  

Op 21 juni heeft het bestuurlijk overleg de procedure en de jaarkalender 2022 – 2023 

vastgesteld. Er zijn een aantal wijzigingen en/of aanscherpingen gedaan ten opzichte van 

afgelopen jaar. Deze betreffen onder andere de definitie van een Utrechtse/Stichtse Vechtse 

leerling, de procedure bij 10-14 concepten en een stappenplan voor het beoordelen van directe 

plaatsingen. De procedure Utrecht en de procedure Stichtse Vecht zijn vanaf 4 juli te raadplegen op 

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

ook online. De jaarkalender 2022-2023 voor Utrecht en Stichtse Vecht is vanaf 4 juli te 

downloaden op deze pagina.  

  

Startdag Naar het VO 

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

Vecht. Komend schooljaar worden de startdagen van Utrecht en Stichtse Vecht apart 

georganiseerd. De startdag van Utrecht vindt plaats op 13 september. De startdag van Stichtse 

Vecht vindt plaats op 9 november. We gaan ervan uit dat dit fysiek kan. Reserveer de datum alvast 

in je agenda. Meer informatie volgt na de zomervakantie.  

  

Fijne zomervakantie!  

Wij wensen iedereen die betrokken is geweest bij de overstap naar het VO een fijne zomervakantie 

en zien jullie graag terug in september!  

 

 

https://www.naarhetvo.nl/overzicht-cijfers-schooljaar-2021-2022/
https://www.naarhetvo.nl/overzicht-cijfers-schooljaar-2021-2022/
https://www.naarhetvo.nl/procedure/
https://www.naarhetvo.nl/agenda-volledig/

