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Datum Activiteit Door 

Uiterlijk 

1 november 2022 

Aanmelding toeleiding POVO leerlingen route 

A met ingevulde toestemmingsverklaring. 

 

PO zorgt voor 

aanmelding route A 

leerlingen met 

toestemmingsverklaring 

in LDOS  

10 november 2022 

15 november 2022 

23 november 2022 

 

15.30 uur tot 17.00 

uur 

Locatie wordt nader 

bepaald 

Overstaptafels 

 

In schooljaar 2022-2023 wordt gestart met 

overstaptafels. Het doel van de overstaptafels 

is te komen tot een schoolvoorkeur waar dit 

nog niet helder is. Het betreft gesprekken 

tussen scholen (zonder ouders) waarbij het 

PO informatie ophaalt die ouders en 

leerlingen nodig hebben om te komen tot een 

schoolvoorkeur. 

SWVVO zet enquête (na 

open avonden VO in 

oktober) uit om na te 

gaan voor hoeveel 

leerlingen dit wenselijk is 

en met welke scholen. 

 

Daarna volgt informatie 

over de organisatie van 

de overstaptafels. 

 

Uiterlijk  

23 december 2022 

PO levert DOD in LDOS (op definitief) aan van 

de route A leerlingen  

(ook de leerlingen die in aanmerking komen 

voor PRO) 

 

Wanneer het PO een gesprek met VO eerder 

al plant wordt voorafgaand aan dit gesprek 

het DOD gedeeld (met VO en ouders) 

 

PO 

Uiterlijk 

3 maart 2023 

DOD's route B leerlingen op definitief en ter 

inzage voor ouders. 

Bij LWOO leerlingen dit aanvinken bij het 

advies. 

 

Ouders ontvangen aanmeldformulier vanuit 

LDOS 

PO 

Ma. 6 en  di. 7 maart 

2023 

Ouders melden bij VO aan. 

 

Ouders  



19.00-21.00 

Mei 2023 

 

Exacte datum, tijd en 

locatie volgt 

Informatieavond route A voor de ouders van 

leerlingen uit groep 7. 

 

Scholen die midden 7 dit bespreekbaar 

hebben kunnen maken nodigen de ouders uit 

voor deze informatieavond. 

 

SWVVO informeert,  

PO stuurt uitnodiging 

door aan ouders. 

Oktober 2023 

 

Exacte datum, tijd en 

locatie volgt 

 

Informatieavond route A voor de ouders van 

leerlingen uit groep 7 en 8 

 

SWV en scholen uit de 

regio 

Mei 2024 

 

Exacte datum, tijd en 

locatie volgt 

 

Informatieavond route A voor de ouders van 

leerlingen uit groep 7 

 

Hierna vindt deze avond enkel nog einde 

schooljaar plaats voor de groep 7 leerlingen 

en niet meer in oktober. 

We geven daarmee de basisscholen 1,5 jaar 

de tijd om dit proces iets naar voren te halen 

en op die manier de leerlingen die iets extra's 

nodig hebben (richting overstap VO) 

vroegtijdig in beeld te hebben samen. 

 

SWV en scholen uit de 

regio 

 

 


