Tijdpad voor leerlingen die in augustus 2021 de overstap maken
van po naar vo in Helmond-Peelland
DATUM (vòòr)

7 september 2020

WIE

ACTIVITEIT

OPMERKINGEN EN TOELICHTING

Po

Leerlingen die op grond van hun
leerachterstanden mogelijk vanaf 1 augustus
2021 voor lwoo of pro in aanmerking komen,
zijn aangemeld bij SWV Helmond-Peelland VO

SWV Helmond-Peelland VO nodigt
leerlingen, van wie geen recente
intelligentiegegevens beschikbaar zijn, uit
voor een intelligentieonderzoek (door
extern bureau).

SWV VO

Afname intelligentietoetsen bij leerlingen die
mogelijk voor lwoo of pro in aanmerking
komen.

Toetsen vinden zoveel mogelijk plaats op
scholen in de wijk, en indien mogelijk met
klasgenoten.

S(b)o

Leerlingen die mogelijk uitstromen naar vso
zijn aangemeld ter bespreking bij SWV
Helmond-Peelland VO

Ook vooraanvragen syntheseklas en
integratieklas horen hierbij.

SWV VO

S(b)o-scholen ontvangen van de ACT bericht
over welke van de aangemelde leerlingen een
positief preadvies krijgen voor vso.

S(b)o-scholen brengen zelf ouders op de
hoogte van de verstrekte preadviezen.

Vo

Open dagen
Alfrinkcollege
Carolus Borromeus College
Commanderij College
Dr. Knippenbergcollege
Hub van Doornecollege (IVO Deurne)
Jan van Brabant College Deltaweg
Jan van Brabant College Molenstraat
Peellandcollege (IVO Deurne)
Strabrecht College
Vakcollege Helmond
Varendonck College Asten
Varendonck College Someren
Willibrord Gymnasium

Ouders en leerlingen kunnen op grond
van het verwachte schooladvies de
open dagen bezoeken van de scholen
waar hun zoon/dochter zich mogelijk (in
maart) gaat inschrijven.
Bezoek aan de open dag van de
praktijkscholen, gebeurt in overleg met
de scholen.

SWV VO

De betreffende scholen ontvangen uitslagen
intelligentieonderzoeken van leerlingen die
mogelijk in aanmerking komen voor lwoo of
pro. Ouders worden gelijktijdig geïnformeerd.

Indien geen e-mailadres van ouders
beschikbaar, zorgt school voor
overdracht uitslagen onderzoek aan
ouders.

Po

Ouders van leerlingen die in 2021-2022 de
overstap maken naar vo hebben schooladvies
ontvangen(onderwijsniveau).

Schooladvies gaat over onderwijsniveau.
Vso is geen schooladvies.

Po

Leerlingendossiers van leerlingen die 1
augustus 2021 uitstromen naar v(s)o, zijn
volledig ingevuld.

Voor een goede overstap van po naar vo
is dit van cruciaal belang.

21 september 202021 december 2020

1 oktober 2020

7 december 2020

Februari 2021

8 februari 2021

22 februari 2021

1 maart 2021

22 Maart 2021

Vo

Ouders van groep 8 leerlingen zijn schriftelijk
aangemeld bij vo-school van keuze.
Alfrinkcollege
Carolus Borromeus College
Commanderij College
Dr. Knippenbergcollege
Hub van Doornecollege (IVO Deurne)
Jan van Brabant College Deltaweg
Jan van Brabant College Molenstraat
Peellandcollege (IVO Deurne)
Strabrecht College
Vakcollege Helmond
Varendonck College Asten
Varendonck College Someren
Willibrord Gymnasium

Definitief vastgesteld 14 mei 2020-Posvo

Alle scholen in SWV Helmond-Peelland
VO kennen in maart een paar dagen
waarop de leerlingen kunnen worden
aangemeld door ouders. Kijk op de
website van de school voor exacte data
en tijdstippen.
Als een leerling met ondersteuningsvraag
zich heeft aangemeld bij een v(s)o-school
gaat de zorgplicht in. Binnen 6 weken
moet school uitsluitsel geven over
inschrijving. Indien geen inschrijving moet
school van aanmelding in overleg met
ouders andere school hebben gevonden
die leerling inschrijft. Eenmalig mag
termijn, beargumenteerd, 4 weken
verlengd worden.
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Vo

De scholen van herkomst krijgen een
schriftelijke terugkoppeling van de leerlingen
die zijn aangemeld bij de v(s)o-school.

30 april 2021

Vo

Alle leerlingen die per 1 augustus 2021
overstappen naar v(s)o hebben een bericht
plaatsing gekregen van de school van
inschrijving.

Indien geen school van inschrijving
bekend, melden bij SWV PO.

4 juni 2021

Pro vmbo

Aanvragen tlv-pro en lwoo voor leerlingen die
zich hebben aangemeld voor schooljaar 20212022, zijn verstuurd via OT naar SWV VO.

Voor het nemen van besluit is een
complete en juist totstandgekomen
aanvraag nodig.

25 mei 2021

Po

Uitslagen eindtoets onderwijsniveau zijn
overgedragen aan vo-school van aanmelding.

Po

Bijgestelde adviezen op grond van uitslagen
eindtoets zijn ontvangen door vo-scholen van
aanmelding.

Heroverweging betekent niet per definitie
aanpassing onderwijsadvies.

SWV VO

Tlv’s-pro en aanwijzingen lwoo zijn verstrekt
aan aanvragende school (kopie ouders).

Alleen complete en tijdig ingediende
aanvragen kunnen behandeld worden.
(voor pro inclusief zienswijze ouders).

30 april 2021

31 mei 2021

16 juli 2021

Juni 2021

V(s)o

Indien de school van aanmelding bekend
is, kan de basisschool via OSO zorgen
voor overdracht leerlingendossier. ( Liefst
zo spoedig mogelijk na de aanmelding)

Kennismakingsdagen voor leerlingen die 1
augustus 2021 starten in het vo.

Overige belangrijke data:

1 maart 2021

6 april 2021

Vso-scholen hebben
complete en volledige
aanvragen voor verlenging
van tlv-vso per 1 augustus
2021 gedaan bij SWV
Helmond-Peelland VO.
SWV vo heeft besluit
genomen over alle tijdig
ingediende aanvragen voor
verlenging tlv-vso door
vso-scholen zijn beschikt.

Hoewel dit strikt niet de overstap po-vo betreft, op veler verzoek toch PM in
tijdpad opgenomen.
Vso-scholen zijn verzekerd dat ze binnen 6 weken een beschikking
ontvangen, positief of negatief over de aanvraag.
NB: niet tijdig aanvragen verlening betekent risico dat ouders en school pas
rond de zomervakantie horen dat een tlv-vso mogelijk niet verlengd wordt.

Indien de aanvragen voor verlenging na 1 maart binnenkomen, kan het
voorkomen dat een mogelijke afwijzing pas net voor of na de zomervakantie
wordt verstrekt.

NB: Als een leerkracht groep 8 of ouders groep 8 zich goed willen voorbereiden op de overstap naar het vo, kunnen zij,
voorafgaand aan de aanmeldperiode in maart, altijd vrijblijvend in gesprek gaan met een vo-school van hun keuze. Neem
daartoe contact op met de zorgcoördinator van betreffende school.
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