POVO kalender schooljaar 2021 – 2022
Definitieve versie - juni 2021

Nr
1.

Datum
begin sep ‘21

2.

15 sep ‘21
(vanaf 15.00
uur)

P(S)O +
V(S)O

3.

21 en 23 sep ‘21

P(S)O +
V(S)O

4.

medio sep ‘21

P(S)O

5.

27 sep t/m
24 dec ‘21

P(S)O

6.
7.

8.

16 t/m 24 okt
‘21
12 nov ‘21
24 dec ‘21
25 dec ‘21 t/m
9 jan 22
jan / feb ‘22

Wie
P(S)O

P(S)O
P(S)O

P(S)O

Wat
Alle scholen ontvangen per mail:
Het verzoek om door te geven wat de afnamedata voor het
schoolverlatersonderzoek (SVO) worden.
Het verzoek om een leerlingenlijst in te vullen en te versturen.
Het verzoek om door te geven welke scholingsdatum
schoolverlatersonderzoek IB-ers (SVO) de voorkeur heeft.
POVO voorlichtingsbijeenkomst
Locatie: Helicon Kesteren
Doelgroep: leerkrachten groep 8, intern begeleiders en zorgcoördinatoren
V(S)O
Doel: informeren en kennismaken.
Scholing schoolverlatersonderzoek voor IB-ers en VO-medewerkers. Deze
scholing is bedoeld voor IB-ers en VO-medewerkers die nog geen ‘bewijs van
deelname’ hebben vanuit de scholing in schooljaar 2020-2021.
Overstapproces P(S)O naar V(S)O in werking:
Mogelijkheid om start te maken met invullen onderwijskundig rapport
(OKR) in LDOS voor de leerlingen die eind dit schooljaar de overstap
maken van P(S)O naar V(S)O.
Mogelijkheid om start te maken met warme overdracht voor leerlingen
die extra ondersteuning nodig hebben in het V(S)O.
Mogelijkheid om start te maken met aanmelding leerlingen voor VSO.
Afname schoolverlatersonderzoek (SVO) op school voor (speciaal)
(basis)onderwijs. Afspraken hiervoor zijn:
- School heeft minimaal twee weken voor de opgegeven afname data
de leerlingenlijst aangeleverd bij de POVO helpdesk.
- Na de afname verstuurt de school (binnen 2 dagen) een
bevestigingsmail naar de POVO helpdesk, met daarin de
bijzonderheden tijdens de afname.
- Na ontvangst van de bevestigingsmail zal over de testuitslagen
digitaal gecommuniceerd worden.
Herfstvakantie
Uiterlijke datum om de afnamedata en de leerlingenlijst voor het
schoolverlatersonderzoek te versturen naar de POVO helpdesk.
Alle schoolverlatersonderzoeken zijn afgerond.
Kerstvakantie
Bij alle leerlingen in groep 8 worden uiterlijk in februari de LOVS-toetsen M8
(B8) afgenomen op in ieder geval de 4 domeinen: begrijpend lezen, rekenen,
spelling en technisch lezen. Bij leerlingen met een eigen leerlijn wordt
adaptief getoetst.
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9.

26 feb t/m 6
maa ’22
uiterlijk 11 maa
‘22

Voorjaarsvakantie
P(S)O

Ouder(s)/
verzorgers

10.

7 t/m 11 maa
‘22

11.

Medio maa ‘22

12.

13.

22 apr ‘22
(6 weken na
aanmelding)
apr ‘22

14.

14 apr ‘22

P(S)O +
V(S)O

15.

apr-mei ‘22

P(S)O +
V(S)O

16.

apr-mei ‘22

VO

P(S)O +
V(S)O
V(S)O

Schooldirecteur PO zorgt ervoor dat de status van de geautomatiseerde
overdracht van de informatie van alle leerlingen in LDOS voor het voortgezet
onderwijs staat op definitief.
Reguliere aanmeldingsweek VO
Ouders leveren aan bij het VO:
Volledig ingevuld aanmeldingsformulier;
Relevante test/onderzoeksresultaten.
Enquête evaluatie POVO schooljaren ‘20/21 en ‘21/’22 kan worden ingevuld.
Vaststellen van het toelatingsbesluit van de V(S)O-school.
Het VO communiceert dit besluit met de ouders en het P(S)O.
Toelatingsbesluit = de leerling is toegelaten tot de aangemelde school.

V(S)O

Indien V(S)O-school overweegt een leerling niet toe te laten communiceert zij
dit met de ouders en de P(S)O-school.
Na overleg met PO neemt het VO het toelatingsbesluit.
POVO platform
Locatie: Lek en Linge, vestiging de Lingeborgh
Doelgroep: leerkrachten groep 8, intern begeleiders, zorgcoördinatoren V(S)O
Doel: informeren en evalueren van de POVO afspraken en kalender.
Het voortgezet onderwijs heeft de mogelijkheid de leerling die niet heeft
deelgenomen aan het schoolverlatersonderzoek (SVO) op te roepen voor
nader onderzoek. De school voor voortgezet onderwijs communiceert dit
tijdig naar de ouders van de betreffende leerling(en) en informeert de
(speciale) basisschool .
De VO-scholen geven het voorlopig plaatsingsbesluit door aan ouders en de
PO-school.
Plaatsingsbesluit = de leerling is toegelaten tot de aangemelde afdeling van de school.

17.

18.
19.

20.

apr-mei ‘22
30 apr t/m 8
mei ‘22
Medio mei ‘22
uiterlijk
27 mei ‘22
uiterlijk
7 juni ‘22

P(S)O

Afname eindtoets op P(S)O.
Meivakantie

P(S)O
P(S)O

VO

P(S)O ontvangt uitslag eindtoets.
Schooldirecteur PO zorgt ervoor dat de status van de geautomatiseerde
overdracht van de informatie van alle leerlingen (incl. Centrale Eindtoets)
staat op ‘definitief’.
VO communiceert definitief plaatsingsbesluit met ouders en PO, SO-school en
verwerkt dit in LDOS.
Plaatsingsbesluit = de leerling is toegelaten tot de aangemelde afdeling van de school.

21.

Begin juni ’22

V(S)O

Bijzondere vergadering over niet toegelaten leerlingen.

22.

Medio juni ‘22

V(S)O

VO-school voert het definitieve plaatsingsbesluit in LDOS in

23.

juni ‘22

V(S)O

Kennismakingsdag/informatiemiddag op scholen voor VO.

9 jul ‘21

Zomervakantie

P(S)O: reguliere primair onderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs.
V(S)O: reguliere voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs.
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