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Toeleiding POVO, tijdpad schooljaar 2021-2022 

4. Tijdpad, uitvoering schooljaar 2021-2022,  
plaatsing leerling in brugklas schooljaar 2022-2023 
 
Graag opnemen in de schoolplanning!  
 

Datum Activiteit Door Route-aanduiding 

Voor zomervakantie 
2021 staan 
handleidingen en 
(gesproken) 
presentaties online 

Zie website:  
SWVVO3103 | Overstap naar 
voorgezet onderwijs 
 

Samenwerkingsverband 
VO Weert, Nederweert 
en Cranendonck inclusief 
ict-ers PO.  

   

Uiterlijk  
17 september 2021 

Uitnodiging informatieavond 
oranje route leerlingen 
groep 8.  

VO informeert PO. 
PO nodigt ouders uit 

 

Woe. 22 september 
2021 
14.00-16.00 
 

Informatiemiddag door SWV 
VO Weert, Nederweert en 
Cranendonck 
ten dienste van het  
PO Weert-Nederweert.  
Locatie: het Kwadrant. 
Globaal programma: 
- Voorstellen nieuwe 
medewerkers 
- Ontwikkelingen binnen 
SWV 
- Ontwikkelingen LVO-Weert 
en Yuverta 
- Aanbod Voortgezet 
Onderwijs 
- Aanbod vanuit het 
Voortgezet Speciaal 
Onderwijs 
- Netwerken met koffie/ 
vlaai 

Samenwerkingsverband 
VO Weert, Nederweert 
en Cranendonck  

   

Woe. 29 september 
2021 
14.00-16.00 
 
 
 

Informatiemiddag door SWV 
VO Weert, Nederweert en 
Cranendonck 
ten dienste van het  
PO Cranendonck. 
Locatie: BraVo College. 
Globaal programma is gelijk 
aan de POVO middag in 
Weert. De mogelijkheden en 
ontwikkelingen binnen het 
BraVo College worden wat 
specifieker toegelicht.  

Samenwerkingsverband 
VO Weert, Nederweert 
en Cranendonck  

   

Voor  
1 oktober 2021 

Aanmelding toeleiding POVO 
leerlingen gele en oranje 
route met ingevulde 
toestemmingsverklaring. 

PO zorgt voor aanmelding 
gele en oranje route 
leerlingen met 
toestemmingsverklaring 
in LDOS (zie handleiding) 

  

https://swvvo3103.nl/overstap-naar-voorgezet-onderwijs/
https://swvvo3103.nl/overstap-naar-voorgezet-onderwijs/
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Upload voor de gele route 
leerlingen cito 
leerlingvolgsysteem, 
voorlopig advies en 
eventueel aanwezige 
onderzoeksverslagen.  
Geef bij de oranje route 
leerlingen aan of er twijfel is 
over de doorstroom-
mogelijkheden naar het 
regulier voortgezet 
onderwijs en of er mogelijk 
aan VSO gedacht wordt.  
Vermeld ook als er een 
gesprek nodig is met 
meerdere scholen.  

Di. 5  oktober 2021 
19.30-21.30 
 

Informatieavond ouders 
oranje route leerlingen 
groep 8. 
Locatie: Kwadrant 

(S)VO  

13 oktober 2021 Informatie Yuverta 
(voorheen CITAVERDE 
College) Nederweert 

Leerlingen en ouders    

Uiterlijk   
22 oktober 2021 
(voor herfstvakantie) 
 
 

Alle basisscholen ontvangen 
bericht van 
onderzoeksdatum en plaats 
voor afname WISC of SON 
(leerlingen 1 tot 4 jaar in 
Nederland). Onderzoek vindt 
alleen plaats bij potentiële  
praktijkonderwijs leerlingen. 
Het samenwerkingsverband 
screent de didactische 
gegevens en bepaalt de 
noodzakelijke onderzoeken.  

SWV informeert PO en 
ouders per mail. 
PO controleert bij leerling 
en ouders. 
 
 

 

November / december 
2021 

Onderzoeken (WISC/SON) bij 
voorkeur op eigen school.  

Via SWV  

Do. 11 november 2021 
Di. 16 november 2021 
Wo. 24 november 2021 
Do. 2 december 2021 
Ma. 13 december 2021 

Oranje route gesprekken 
waar meerdere V(S)O-
scholen betrokken zijn (dient 
in LDOS aangevinkt te zijn). 
Vooraf worden de 
ondersteuningsbehoeften 
door het PO in LDOS 
aangeleverd. VO zorgt voor 
verslag van het gesprek. 

SWV stuurt uitnodiging: 
ouders en  
vertegenwoordigers PO, 
VO en VSO sluiten aan.  

 

November/ december 
2021 
 
Data Philips van Horne:  
Dinsdag 2 november  

Oranje route gesprekken 
met ouders en VO-school 
(Kwadrant, BraVo College, 
Citaverde, Philips van Horne 
en College). De PO-school 

PO school neemt tijdig 
(voor 1 november) 
contact op met VO school 
i.v.m. planning.  
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Dinsdag 16 november  
Woensdag 17 
november 
Dinsdag 23 november  
Donderdag 25 
november  
Woensdag 8 december  
Dinsdag 14 december 
 

neemt contact op met de 
desbetreffende VO-school 
i.v.m. de planning. 
Vooraf worden de 
ondersteuningsbehoeften 
door het PO in LDOS 
aangeleverd. VO zorgt voor 
verslag van het gesprek. 

Uiterlijk  
23 december 2021 

PO levert OKR (op definitief) 
aan van de oranje route-
leerlingen t.b.v. bespreking 
in aannamecommissie.  

PO  

Uiterlijk  
23 december 2021 

SWV stuurt 
onderzoeksresultaten in 
tweevoud naar ouders met 
de vraag om 1 exemplaar op 
de basisschool af te geven. 
Basisschool voegt het 
onderzoeksverslag toe aan 
het OKR.  

SWV is telefonisch 
beschikbaar voor vragen. 
Indien nodig volgt 
aanvullend gesprek. 
 

 

Ma. 17 januari 2022  Het College: open huis  Leerlingen en ouders    

Di. 18 januari 2022  Philips van Horne: open huis Leerlingen en ouders    

Woe. 19 januari 2022  BraVo! College: open huis Leerlingen en ouders    

Do. 20 januari 20212 Het Kwadrant: open huis Leerlingen en ouders     

Januari 2022 Adaptieve didactische 
niveaubepaling (DMT, BL, 
Spelling, Rekenen).  
Let op: 
- Actuele toetsing (groep 

8) 
- 10 maanden DLE-

criterium 
- DL actueel (maximaal 60) 
- Cotan-lijst 

PO  

Januari 2022 Controle aanmeldingen 
oranje route leerlingen 

SWV  

Woe. 2 februari 2022 Ronde tafel overleggen met 
ouders oranje en gele route 
leerlingen waar het VO 
twijfelt over aanname. 

VO meldt bij SWV 
SWV plant gesprek 
PO nodigt ouders uit en 
sluit aan 

  

Voor  
2 februari 2022 
 

PO levert OKR (op definitief) 
aan van de gele route-
leerlingen t.b.v. 
leerlingbespreking  

PO  

Ma. 7 , di. 8 en woe. 9 
februari 2022 
 

Leerlingbespreking SWV, PO-
scholen ontvangen een 
uitnodiging.  
 

SWV  + betrokken scholen  
 

Tijdstip volgens 
schema 
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Na leerlingbespreking  OKR inclusief noodzakelijke 
bijlagen definitief maken 
voor aanmeldingen VO. 
Eventueel aanvullend 
intelligentie onderzoek of 
sociaal emotioneel 
onderzoek. 
Opstart doorleiding naar 
Loket Passend Onderwijs. 
Akkoord van ouders staat in 
OKR. Bij aanvraag van een 
TLV Pro is de zienswijze van 
ouders verplicht.  

PO en SWV  

Ma. 14 februari 2022  Het College: voorlichting en 
proeflessen  

Leerlingen en ouders    

Di. 15 februari 2022  Philips van Horne: 
voorlichting en proeflessen 

Leerlingen en ouders    

Woe. 16 februari 2022  BraVo! College: voorlichting 
en proeflessen 

Leerlingen en ouders    

Do. 17 februari 2022  Het Kwadrant: voorlichting 
en proeflessen 

Leerlingen en ouders     

Di. 22 februari 2022 Ronde tafel overleggen met 
ouders waarbij twijfels zijn 
tussen vmbo en 
praktijkonderwijs. 

PO, VO + ouders  

Woe. 23 februari 2022 Meeloopmiddag LVO Weert     

Uiterlijk 1 maart 2022 Oudergesprekken en 
definitief schooladvies. OKR 
op definitief inclusief inzage 
ouders. 

PO + ouders    

Ma. 7 en  di. 8 maart 
2022 
19.00-21.00 

Ouders melden bij VO aan. 
PO-scholen hebben alle 
dossiers in LDOS op definitief 
staan en ouders hebben 
adviesformulier ontvangen. 

Ouders     

Voor  
1 april 2022 

Opstart 2e traject 
praktijkonderwijs in overleg 
school en ouders.  

PO en VO melden bij SWV 
Ouders tekenen 
toestemmingsverklaring 

 

April 2022 2e onderzoekstraject: 
compleet maken OKR. PO-
scholen krijgen bericht over 
het tijdstip en plaats van 
afname WISC/SON 

PO, VO en SWV  

Wo 25 mei 2022 Ronde tafel overleggen met 
ouders/ leerlingen waar het 
VO twijfelt over aanname. 

VO meldt bij SWV 
SWV plant gesprek 
PO nodigt ouders uit en 
sluit aan 
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April / mei 2022 Eindtoets. PO     

Voor 1 juni 2022 Invoer eindtoets PO en 
eventueel herziening advies. 
Bij vragen, neem contact op 
met het VO.  

PO en VO    

Juni 2022 Kennismakingsavonden. 
LVO Weert: 13 en 14 juni 
2022 

(S)VO    

 
 


