Tijdpad voor leerlingen die in augustus 2018 de overstap maken van po naar vo
DATUM

WIE

11 september 2017

po/sbo/
so

25 september 201725 december 2017

SWV
VO

ACTIVITEIT
Leerlingen die mogelijk in aanmerking komen voor lwoo/pro zijn aangemeld
bij SWV VO via DIS.

OPMERKINGEN EN TOELICHTING
Alle leerlingen die mogelijk in aanmerking komen voor lwoo/pro worden in
opdracht van SWV Helmond-Peelland VO getoetst door een extern
bureau (optioneel).

Afname lwoo-/pro toetsen voor aangemelde leerlingen.

Lwoo/pro toetsen door po-leerlingen vinden doorgaans plaats op
basisscholen of s(b)o-scholen verdeeld over de regio.
Ook specifieke vooraanvragen syntheseklas en integratieklas horen
hierbij.

2 oktober 2017

so-sbo

Vooraanvragen tlv-vso zijn ontvangen bij SWV VO via DIS.

30 oktober 2017

po/sbo/
so

Didactische gegevens van po-leerlingen die zijn aangemeld voor lwoo/pro,
zijn volledig en juist ingevuld in DIS.

SWV
VO

De preadviezen zijn verstrekt aan de so- en sbo-scholen die een preadvies
tlv-vso hebben aangevraagd.

Preadvies kan negatief of positief zijn. Ouders ontvangen een kopie.
Scholen krijgen een melding dat ouders een kopie ontvangen hebben.

1 februari 2018

po/sbo/
so

Indien nodig, zijn de didactische gegevens aangepast in DIS voor leerlingen
voor wie een vooraanvraag lwoo/pro is gedaan.

Geconstateerde groei o.b.v. M8 toetsing.

Februari 2018

vo

Open dagen*
Carolus Borromeus College: 4 februari 2018
Commanderij College: 27 januari 2018
Dr.-Knippenbergcollege: 4 februari 2018
IVO-Deurne, Alfrinkcollege: 4 februari 2018
IVO-Deurne, Peellandcollege: 4 februari 2018
IVO-Deurne, Hub van Doornecollege: 4 februari 2018
Jan van Brabant College, Deltaweg: 4 februari 2018
Jan van Brabant College, Molenstraat: 4 februari 2018
Strabrecht College
Vakcollege Helmond: 4 februari 2018
Varendonck College: 28 januari 2018
Willibrord Gymnasium

Ouders en leerlingen kunnen op grond van het verwachte voorlopig
schooladvies de open dagen bezoeken van de scholen waar ze hun
zoon/dochter mogelijk zich in maart gaan inschrijven

Ouders van leerlingen die aan lwoo/pro toets hebben meegedaan, ontvangen
preadvies en daarbij de toetsuitslagen.

Preadvies kan negatief of positief zijn. Alle incomplete aanvragen die
niet na eerste verzoek van SWV juist zijn aangevuld, krijgen negatief
preadvies in verband met onvolledige aanvraag.

11 december 2017

Bezoek aan de open dag van de praktijkscholen gaat in overleg met de
scholen.

26 februari 2018

SWV
VO

26 februari 2018

po

Ouders groep 8 leerlingen hebben schooladvies ontvangen.

Vso is geen schooladvies.

26 februari 2018

po

Leerlingdossier zijn compleet en juist ingevuld in eigen
leerlingadministratiesysteem.

De overdracht van leerlingengegevens van po naar vo (via OSO) werkt
alleen als de leerling administratiesystemen volledig en juist zijn ingevuld.

Vastgesteld door het POSVO op 10 april 2017

Tijdpad voor leerlingen die in augustus 2018 de overstap maken van po naar vo
DATUM

WIE

Maart 2018

vo

26 maart 2018

vmbo

5 april 2018

vo

15 april-15 mei2018
16 april 2018

po
v(s)o

23 april 2018

pro vmbo

23 april 2018

vo

23 april 2018

SWV
VO+PO

14 mei 2018

po

22 mei 2018
Juni 2018

po
vo

1 augustus 2018

SWV
VO

ACTIVITEIT

Groep 8 leerlingen melden zich aan bij een vo-school naar keuze.

Alle gegevens van de leerlingen die de overstap naar vo maken, zijn
ingevoerd in digitaal overdrachtsdossier.
De po-, sbo- en so-scholen krijgen een schriftelijke terugkoppeling van de
leerlingen die zijn aangemeld.
Afname eindtoetsen basisscholen (Cito: 17, 18 en 19 april 2018)
Alle leerlingen die op 1 augustus overstappen naar v(s)o-school hebben
bevestiging ontvangen van inschrijving.
Tlv-pro aanvragen voor leerlingen die zich hebben aangemeld voor
schooljaar 2018-2019, zijn verstuurd naar SWV Helmond-Peelland VO.
De vmbo-scholen en praktijkscholen hebben voor de bij hen aangemelde
leerlingen een aanvraag lwoo respectievelijk pro gedaan via DIS.
De informatiebijeenkomsten over tijdpad 2018-2019 voor po hebben
plaatsgevonden.
Uitslagen van de eindtoetsen onderwijsniveau zijn overgedragen aan de voschool van aanmelding.
Op grond van uitslagen eindtoetsen zijn onderwijsadviezen, die na
heroverweging zijn aangepast, doorgegeven aan vo-scholen van aanmelding.
Kennismakingsdagen voor leerlingen die in schooljaar 2018-2019 starten in
het vo.
De vmbo-scholen en praktijkscholen hebben alle beschikkingen lwoo en pro
ontvangen.

Actie vo
Actie po

Vastgesteld door het POSVO op 10 april 2017

OPMERKINGEN EN TOELICHTING
Carolus Borromeus College: 5 en 6 maart 2018
Commanderij College: 5 t/m 9 maart 2018
Dr.-Knippenbergcollege: 5 en 6 maart 2018
IVO-Deurne, Alfrinkcollege 12 t/m 16 maart 2018
IVO-Deurne, Peellandcollege 12 t/m 16 maart 2018
IVO-Deurne, Hub van Doornecollege 12 t/m 16 maart 2018
Jan van Brabant College, Deltaweg: 5 en 6 maart 2018
Jan van Brabant College, Molenstraat: 5 en 6 maart 2018
Strabrecht College: 5 en 6 maart 2018
Vakcollege Helmond: 5 en 6 maart 2018
Varendonck College: 12, 13 en 14 maart 2018
Willibrord Gymnasium:

Als de school van herkomst weet bij welke school een leerling zich heeft
aangemeld, kan deze aan school van aanmelding toegang verlenen tot
informatie (BRIN).
Cito: 17, 18 en 19 april
Altijd voorzien van zienswijze ouders. Indien er sprake is van strijdige
criteria, geeft praktijkschool gemotiveerd aan waarom gekozen is voor
praktijkonderwijs.

Toetsen zijn tot en met 15 mei 2018, uitslag naar verwachting in mei
2018.

