Naar het voortgezet onderwijs!

Ouderinformatie POVO procedure Utrecht

01

September/Oktober

02

De basisschool geeft u
voorlichting over de POVO
procedure en het tijdpad.

05

Januari/Februari

06

U kunt samen met uw kind
open dagen bezoeken van
het voortgezet onderwijs.
Zie hiervoor:
www.kijkoponderwijs.nl

September/Oktober
Als uw kind extra
ondersteuning nodig
heeft, dan kan het met
uw toestemming worden
aangemeld, voor advies of
onderzoek bij het Loket
passend onderwijs.

Februari

03

November/December

07

April

Maart/April

10b

April

11a

10c

Maart/April
Uw kind is niet toelaatbaar
en wordt AFgewezen op
de school van eerste keuze.

Mei

11b

April

12a

Maart/April
De basisschool bespreekt
met u de afwijzing. U kunt
daarna een andere
school voor voortgezet
onderwijs kiezen.

Mei/Juni

12b

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

12c

Juni

13a

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

U kunt met uw kind extra
open dagen bezoeken op
de scholen die nog plaats
hebben.

11c

Februari/Maart
De basisschool meldt uw
kind met uw toestemming
digitaal bij één school voor
voortgezet onderwijs aan.

De uitslag van de eindtoets
van uw kind is bekend.
Bij een hogere uitslag dan
het schooladvies moet
de basisschool het advies
heroverwegen.

Uw kind is toelaatbaar
maar wordt uitgeloot
op de school van eerste
keuze.

De school voor voortgezet
onderwijs plaatst uw kind,
tenzij het niet toelaatbaar
is of de school meer
aanmeldingen heeft dan
plaatsen.

08

De basisschool geeft uw kind
een definitief schooladvies.
Dit advies is bindend en
betreft één onderwijsniveau
(bijvoorbeeld havo of vwo).

Uw kind is toelaatbaar en
wordt geplaatst op de
school van eerste keuze.

09

Februari

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

De basisschool geeft uw kind
een voorlopig schooladvies
gebaseerd op verschillende
factoren zoals gegevens uit
het leerlingvolgsysteem,
werkhouding en motivatie.

Uw kind kan deelnemen
aan een open lesmiddag op
een school voor voortgezet
onderwijs.

10a

04

Uw kind kan tijdens de
kennismakingsmiddag
kennismaken op zijn of haar
school voor voortgezet
onderwijs.

April

13b

Uw kind wordt centraal
geplaatst (indien nodig via
loting) op één van de door u
doorgegeven schoolkeuzes.
(zie verder bij stap 12a-13a)

April
De basisschool meldt uw
kind digitaal aan bij een
andere school school voor
voortgezet onderwijs.
(zie verder stap 9)

Deze informatie, de procedure, belangrijke data en handige links kunt u terugvinden op www.sterkvo.nl/povo/ouders

