Aan de scholen primair en voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard
Datum 16 september 2020

Beste mensen,
Het nieuwe schooljaar is begonnen en vanuit het samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs
Hoeksche Waard informeren wij jullie graag over een aantal zaken. Ons samenwerkingsverband gaat nu
haar derde jaar in als zelfstandige organisatie. Het afgelopen schooljaar zijn Bente Paans en Alice
Schouwink jullie contactpersonen geweest, veelal via e-mail. Dit schooljaar wordt de helpdesk van het
samenwerkingsverband bemand door twee ervaren dames: Elly Smulders en Annemieke Bacas. Zowel
Elly als Annemieke hebben al jaren werkervaring in samenwerkingsverbanden en zij vullen elkaar aan in
kennis en expertise. Voor vragen kunnen zij benaderd worden via e-mail: e.smulders@vo-hw.nl en
a.bacas@vo-hw.nl, binnen 24 uur wordt de mail beantwoord. Aangezien er (nog) geen verdeling van
portefeuilles is, kunnen jullie bij zowel Elly als Annemieke terecht voor diverse vragen. Te denken valt aan
het traject van de onderzoeken voor leerlingen met het advies ‘praktijkonderwijs’, de aanvragen voor
toelaatbaarheidsverklaringen en de registratie/melding van thuiszitters. Daarnaast is de helpdesk
beschikbaar voor elke vraag met betrekking tot de overstap van PO naar VO van leerlingen met bijzondere
onderwijs- en of ondersteuningsbehoeften.
Voor velen van jullie ben ik al een bekende naam in het samenwerkingsverband vanaf de ontvlechting uit
Koers VO. In eerste instantie als voorzitter van de TLC en dit schooljaar is mijn tweede jaar als directeur.
Voor vragen ben ik bereikbaar via t.leuvekamp@vo-hw.nl of via 06 51 919 370.
Tijdpad
De bijlage van deze brief betreft het nieuwe, aangepaste tijdpad PO-VO 2020 – 2021. Hierin staat onder
andere vermeld voor welke datum (eventuele) leerlingen met praktijkonderwijs advies aangemeld
moeten worden voor de NIO afname, voor welke datum leerlingen aangemeld moeten zijn bij de VOscholen en voor welke datum de dossiers via OSO overgedragen moeten zijn. Hierin van belang dat
leerlingen met bijzondere onderwijsbehoeften voor 1 december 2020 aangemeld moeten zijn op het
voortgezet onderwijs. De reden hiervoor is dat de VO-scholen op deze manier tijdig de afweging kunnen
maken of zij de leerling kunnen plaatsen en, indien aan de orde, het samenwerkingsverband kunnen
benaderen om hierin mee te denken.
NB. Voor de NIO worden alleen leerlingen aangemeld waarvan verwacht wordt dat zij naar het
praktijkonderwijs zullen uitstromen, of leerlingen waar nog getwijfeld wordt tussen praktijkonderwijs en
vmbo basis. Voormalige LWOO leerlingen worden dus niet aangemeld voor de intelligentietesten. Er is
immers geen indicatie meer nodig voor leerwegondersteuning.
Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Tineke Leuvekamp

Directeur Samenwerkingsverband VO Hoeksche Waard

Tijdpad overgang PO-VO 2020 – 2021
Stap 1
Mei/september 2020

Selectie mogelijke zorgleerlingen
Pro (en twijfel) leerlingen worden geselecteerd.

PO-school

September/oktober
2020

Eerste gesprek met ouders van deze leerlingen
De school voert een gesprek met de ouders waarin zij de
mogelijkheid bespreekt van praktijkonderwijs, de procedure
en de aanvraag voor het intelligentieonderzoek. De PO-school
vraagt ouders om de toestemmingsverklaring voor deelname
aan het intelligentieonderzoek te tekenen, en bewaart deze
ondertekende verklaring in het leerlingdossier. Bij geen
toestemming neemt de school hierover contact op met het
samenwerkingsverband PO. In deze gevallen wordt het
proces (tijdelijk) stopgezet en worden met ouders nadere
afspraken gemaakt.

PO-school en
ouders

Stap 2
Voor 1 november
2020

Aanmelding intelligentieonderzoeken
De leerlingen die in aanmerking komen voor een
intelligentieonderzoek (Pro- en twijfelleerlingen) worden,
rechtstreeks door de PO school aangemeld bij de onderzoeker
(Mariëtte de Vries: m.devries@debranding-vcpo.nl). School
gebruikt daarvoor het aanmeldings-/toestemmingsformulier
uit de bijlagen in de mail.

PO-school

NB. Leerlingen die korter dan vier jaar in Nederland zijn,
kunnen niet deelnemen aan de NIO. Mochten deze leerlingen
toch vallen onder de pro- en twijfelleerlingen, kunnen zij bij
de onderzoeker worden aangemeld voor een non-verbale
intelligentietest. Vermeld dit duidelijk!
9 november 2020

Intelligentieonderzoeken

Onderzoeker
en PO-school

Voor 1 december
2020

Deadline voor het aanmelden van ‘zorgleerlingen’ bij VOscholen
Betreft: leerlingen met bijzondere onderwijsbehoeften

Ouders

Stap 3
Voor 1 januari 2021

Terugkoppeling testresultaten aan de PO-scholen

Onderzoeker

Stap 4
Januari 2021

PO-school stelt advies op voor alle schoolverlaters

PO-school

Stap 5
Januari/ februari
2021

Overhandigen schooladvies aan ouders
De ouders ondertekenen de toestemmingsverklaring voor het
doorgeven van de onderzoeksresultaten aan de VO-school. De
school bewaart de getekende documenten. De ouders krijgen
het advies mee. De school attendeert de ouders erop dat zij
tijdig de aanmelding bij het voortgezet onderwijs doen en dat
zij bij aanmelding altijd de plaatsingswijzer/advies moeten
meenemen.

PO-school en
ouders

Stap 6
10 maart 2021

Deadline voor het aanmelden van reguliere leerlingen bij
VO-scholen

Ouders en
VO-school

1 april 2021

Deadline voor het aanleveren van de dossiers via OSO

PO-school en
VO-school

