Nieuwsbrief de Klik november 2022
In deze nieuwsbrief vermelden we de belangrijkste aandachtspunten en worden in de bijlagen alle
relevante eventueel bijgestelde documenten toegevoegd.

De onderwerpen in deze nieuwsbrief:
1.
2.
3.
4.
5.

Online inwerkmoment nieuwe leerkrachten groep 7/8
Stappenplan tot het schooladvies
Aanmelding Praktijkonderwijs
Aanmelding UDO/UGO
Vooruitblik volgend schooljaar

1. Online inwerkmoment nieuwe leerkrachten groep 7/8
Op woensdagmiddag 19 oktober vond online een inwerkmoment voor nieuwe leerkrachten groep
7/8 plaats. Er is uitleg gegeven over de werkwijze van advisering, de bijbehorende formulieren, het
digitaal klaarzetten van het dossier en de heroverwegingen.
De presentatie van deze middag is, inclusief notitiepagina’s, te vinden op onze website. Kijk daarvoor
op: https://www.swvapeldoornpo.nl/diensten/de-klik.

2. Stappenplan tot het schooladvies:
Hieronder alle stappen tot het schooladvies nog eens op een rijtje. Alle relevante data vinden jullie in
de Klikkalender 22-23. Zie bijlage 1.
1. In groep 7 wordt het onderwijskundig rapport/overstapdocument door de leerkrachten
ingevuld. Dit gebeurt na de Cito toetsen in het midden van het schooljaar of aan het eind van
het schooljaar. De leerkracht bespreekt het document met de ouders en formuleert een
voorlopig schooladvies. Let op dat je altijd het meest recente document gebruikt! (nu versie
november 2022). Het stappenplan vind je in bijlage 2.
• Bij een voorlopig schooladvies VMBO BB of PRO gebruik je het overstapdocument VMBO
BB/PRO (bijlage 3).
• Bij overige adviezen gebruik je overstapdocument VMBO KB-VWO (bijlage 4).
2. In groep 8 werkt de leerkracht verder in hetzelfde document (dus voor dit jaar werk je in
versie november 2021) en vult dit aan met de gegevens van groep 8. Het leidend
schooladvies wordt met de ouders besproken (Toestemmingsformulier bijlage 5). Geef de
ouderbrief aanmelding VO aan ouders mee (bijlage 6).
3. Uiterlijk 1 april 2023 is het onderwijskundig rapport digitaal klaargezet door de basisschool.
De brin-nummers en de contactpersonen van de VO-scholen vind je in bijlage 7.
4. Gebruik de OSO-handleiding (bijlage 8) voor het klaarzetten van alle documenten als digitaal
dossier.
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5. Ouders leveren zelf het inschrijfformulier in bij de school van hun keuze. Vraag de ouders
hun keuze voor een VO-school ook door te geven aan de basisschool, omdat zij dan weten
voor welke VO-school ze het onderwijskundig rapport digitaal kunnen klaarzetten.
6. Na de eindtoetsen in april dienen deze uitslagen ook naar de VO-school gestuurd te worden.
De handleiding voor het versturen hiervan en de procedure m.b.t. heroverwegingen volgt in
april 2023. De heroverweging moet uiterlijk 1 juni gedaan zijn.

3.

Aanmelding Praktijkonderwijs:

Jaarlijks is er veel interesse voor informatie over het Praktijkonderwijs. Aangezien we dit jaar geen
workshopmiddag hebben gehad, was er geen gelegenheid tot het geven van specifiek informatie
over PRO. Mochten jullie vragen hebben bij de aanmelding voor het Praktijkonderwijs, dan kunnen
jullie hierover contact opnemen met Wilma Riemens (w.riemens@cso-deboog.nl) van CSO De Boog
of Annette Santbulte (a.santbulte@praktijkschool-apeldoorn.nl) van Praktijkschool Apeldoorn.

4.

Aanmelding UGO/UDO:

Om verwarring te voorkomen kunnen alle leerlingen voor UDO en UGO worden aangemeld op het
Brin-nummer van UGO en op het postadres van UGO. Je vindt deze gegevens in het bestand
contactpersonen en brin-nummers VO. (bijlage 7)

5.

Vooruitblik volgend schooljaar:

Zoals jullie wellicht weten gaat er volgend schooljaar e.a. veranderen m.b.t. de stappen van
advisering. Het tijdpad van het schooladvies en de toets verandert, de eindtoets wordt een
doorstroomtoets en er komt een centrale aanmeldweek voor alle leerlingen. Het ministerie heeft een
brief opgesteld waar e.a. wordt toegelicht. Mocht deze brief jullie nog niet bereikt hebben, dan
vinden jullie deze in bijlage 9. Uiteraard gelden de wijzigingen pas vanaf volgend schooljaar en blijft
dit schooljaar alles bij het oude.

We wensen jullie allemaal veel succes met het proces van advisering!

Met vriendelijke groet,

Stuurgroep de Klik
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