Aanmelden leerling voor VO en VSO in Zwolle, leerjaar 2018-2019
Toelichting:
Het schooladvies is leidend voor de toelating in het VO. Het VO heeft, doordat de eindtoets pas in
april afgenomen wordt, minder ‘harde’ gegevens in handen om een goed plaatsingsbesluit te kunnen
nemen. Bij leerlingen bij wie de toetsresultaten een ander beeld laten zien dan het advies dat gegeven
wordt, wordt in het aanmeldingsformulier gevraagd om een onderbouwing van het advies. Hiertoe
heeft het PO vorig jaar een handreiking ontvangen waarin deze onderbouwing nader wordt toegelicht.
De Cito-toetsscores A, B, C, D, E zijn vervangen door vaardigheidsscores I, II, III, IV, V. Om de scores
vanuit het PO goed te kunnen interpreteren, is het document ‘Cito toetsscore versus
vaardigheidsscore’ opgesteld.
Tijdpad
Het tijdpad voor Zwolle is als volgt:
1. uiterlijk 1 maart 2018 krijgen ouders/verzorgers een definitief schooladvies voor hun kind.
2. Vóór 15 maart 2018 worden leerlingen schriftelijk aangemeld bij een VO-school.
Vanaf die datum heeft het VO zes weken (met een verlenging van vier weken) tijd om tot een
definitieve plaatsing te komen.
3. De eindtoets wordt afgenomen tussen 15 april en 15 mei
4. De PO school ontvangt uiterlijk begin juni voor iedere leerling een leerlingrapport op papier.
Op basis hiervan kan het PO het advies nog heroverwegen.
5. Eventuele veranderingen in het oorspronkelijke schooladvies worden uiterlijk 15 juni door de
PO school doorgegeven aan de VO school;
6. Het PO stuurt/mailt uiterlijk 15 juni het leerlingrapport van alle leerlingen naar de
VO-school.
Documenten downloaden? Klik op: http://www.swvvoijsselvecht.nl/pages/documenten.php







Aanmeldingsformulier-OKR 2018-2019 voor VO en VSO in Zwolle
handreiking overdracht PO/VO
CITO-toetsscore versus vaardigheidsscore
Bijlage bij het aanmeldingsformulier-onderwijskundig rapport
Checklist overgang PO / SBO / SO – VO /VSO
Lijst met toegestane instrumenten 2018-2019 (voor PRO leerlingen)

Tot slot:
De Commissie Toewijzing geeft zowel de TLV’s voor het VSO als het PrO af. De leerlingen
worden m.i.v. schooljaar 2018-2019 niet meer geïndiceerd voor LWOO. Het is van groot belang
dat op het aanmeldingsformulier-onderwijskundig rapport heel duidelijk aangegeven wordt
welke specifieke ondersteuning de leerling in het VO nodig heeft. Via OSO kunnen alle
gevraagde documenten klaargezet worden. Als er nog geen gebruik gemaakt wordt van OSO
dienen alle gevraagde bijlagen op papier meegestuurd te worden.
Voor de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het Praktijkonderwijs dient de
lijst met toegestane instrumenten nog wel strikt gehanteerd te worden.
Het is erg belangrijk dat duidelijk aangegeven wordt wat gewerkt heeft in het PO en wat de
leerling in het VO absoluut nodig heeft. Voor veel leerlingen die in het PO extra ondersteuning
nodig hebben is een HP en/of OPP beschikbaar. Het is van groot belang om die mee te sturen.

