Ouderinformatie POVO-procedure Utrecht
01

September/Oktober

02

Januari/Februari

03

November/December

Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, dan kan het
met uw toestemming worden aangemeld, voor advies
van het loket PaO (Passend
Onderwijs) en aanvullend
onderzoek.

De basisschool geeft u
voorlichting over de POVOprocedure en het tijdspad.

05

September/Oktober

06

Februari

07

10a

April

Maart/April

10b

April

11a

10c

Maart/April
Uw kind is niet toelaatbaar
bevonden en wordt
AFGEWEZEN op de school
van voorkeur.

Mei

11b

April

12a

Maart/April
De basisschool bespreekt
met u de afwijzing. U kunt
daarna een andere
VO-school kiezen of een
klacht indienen bij de
POVO-klachtencommissie.

Mei/juni

13a

Uw kind wordt door de leerkracht van groep 8 ‘warm’
overgedragen naar het VO.

12b

April
U en uw kind geven een 2e,
3e en 4e schoolkeuze door
aan de basisschool voor verwerking in OT (Onderwijs
Transparant).

U kunt met uw kind de SIM
(Scholen Informatie Markt)
bezoeken van alle scholen
met beschikbare plaatsen
voor uitgelote leerlingen.

11c

Februari/Maart
De basisschool meldt uw
kind met uw toestemming
digitaal bij 1 VO-school aan.

De uitslag van de eindtoets
van uw kind is bekend. Als
de uitslag hoger is dan het
advies van de basisschool,
zal de basisschool het advies
heroverwegen.

Uw kind is toelaatbaar
bevonden maar wordt
UITGELOOT op de school
van voorkeur.

De VO-school plaatst uw
kind, tenzij het niet toelaatbaar is of de school meer
aanmeldingen heeft dan
plaats.

08

De basisschool geeft u en uw
kind een deﬁnitief schooladvies. Dit advies is enkelvoudig, dat wil zeggen dat het
bestaat uit één onderwijsniveau (bijv.TL, HAVO,VWO).

Uw kind is toelaatbaar
bevonden en wordt
GEPLAATST op de school
van voorkeur.

09

Februari

Januari
Uiterlijk in deze maand kan
de laatste LVS-toets van
groep 8 bij uw kind worden
afgenomen.

De basisschool geeft u en
uw kind een voorlopig basisschooladvies gebaseerd op
verschillende factoren zoals
het LVS (leerlingvolgsysteem)
werkhouding, motivatie en interesse.

Uw kind kan deelnemen aan
een open lesmiddag.

U kunt samen met uw kind
open dagen bezoeken van
het VO (Voortgezet Onderwijs). Zie hiervoor:
www.kijkoponderwijs.nl

04

12c

April
De basisschool meldt uw
kind digitaal aan bij een
andere VO-school.
(zie verder stap 9)

Juni
Uw kind kan tijdens de
kennismakingsmiddag
kennis maken op zijn of
haar VO-school.

13b

April
Sterk VO voert centrale
matching uit waarbij uw
kind wordt geplaatst op 1
van de door u doorgegeven
schoolkeuzes.
(zie verder bij stap 12a-13a)

Belangrijke (regionale)
afspraken POVO
1. De basisschool biedt u inhoudelijke ondersteuning en begeleiding bij de overstap
van uw kind van PO naar VO. Het advies van de basisschool is leidend in de overstap
naar het VO. In de POVO-procedure staat beschreven hoe het basisschooladvies tot
stand komt. De meerjarige ontwikkeling van uw kind (LVS groep 6 – 8) is hierbij belangrijk.
2. In de regio Utrecht is afgesproken dat ieder kind zich op één VO school aanmeldt
via het digitale systeem Onderwijs Transparant. De regio waarin uw kind zich
aanmeldt, bepaalt de procedure (tijdpad en loting).
3. Of uw kind toelaatbaar is, wordt bepaald op grond van bestuurlijke afspraken in de
POVO procedure. Bij klachten over een afwijzing kunt u zich richten tot de POVO
klachtencommissie.Voor meer informatie over de werkwijze zie:
http://www.sterkvo.nl/povo/procedures/klachten
4. Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft in het VO, dan wordt die in het VO geboden. Het PO en VO zorgen er samen voor dat de overgang van uw kind naar het
VO zo soepel mogelijk verloopt.
5. Als een school meer aanmeldingen heeft dan plaatsen, dan wordt er geloot. De loting in de eerste ronde vindt voor alle scholen tegelijk plaats op één notariskantoor.
Hierbij is een gemandateerd bestuurder aanwezig en één afgevaardigde van ouders.

Belangrijke data
POVO Utrecht 2015

POVO-informatie

Voor meer informatie over de overstap
van po naar vo kunt u terecht bij uw
basisschool (eerste aanspreekpunt).

Handige Links
1. Info over de scholen in Utrecht:
kijkoponderwijs.nl
2. Nieuwe regelgeving overgang PO-VO:
nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl
3. Brochure centrale eindtoets PO:
centraleeindtoetspo.nl/leerlingen-en-ouders/
4. Samenwerkingsverbanden VO regio Utrecht:
sterkvo.nl
swv-vo-zou.nl
swvvo-ruw.nl
samenwerkingsverband-zuid-utrecht.nl

17 en 18 feb open lesmiddag
6 maart uiterlijke aanmelddatum
1 april uiterlijke datum afwijzing
10 april datum loting & bekendmaking uitslag 1e ronde
13 en 14 april extra scholen informatiemarkt voor uitgelote leerlingen
16 april uiterlijke datum aanmelden 2e ronde
17 april centrale matching 2e ronde

www.sterkvo.nl/povo | ouderinfo@sterkvo.nl | 088 - 011 7 460 (tussen 12:00u en 16:00u)

