
 
 

 

Nieuwsbrief Stuurgroep De Klik september 2022: 

In deze nieuwsbrief: 

1. Reminder opgave ADIT 

2. Procedure brede adviesgroep (BAG) 

3. Inwerkmoment nieuwe leerkrachten en IB’ers 

4. Klikkalender 22/23 

 

1. Reminder opgave ADIT/SON: 

Recent hebben jullie de gehele procedure voor de opgave van de ADIT gekregen. Leerlingen kunnen 

uiterlijk 1 oktober worden aangemeld.  

2. Procedure brede adviesgroep: 

In bijlage vinden jullie de procedure en data voor het aanmelden van leerlingen in de Brede 

Adviesgroep (BAG). 

3. Inwerkmoment nieuwe leerkrachten groepen 7 en 8 en IB’ers: 

Zoals eerder gecommuniceerd vindt er dit jaar geen workshopmiddag plaats. Wel willen we nieuwe 

leerkrachten in de groepen 7 en 8 en IB’ers de gelegenheid geven om de procedure voor de 

advisering toegelicht te krijgen.  

 

Inwerkmoment nieuwe leerkrachten en IB’ers: 
Datum: woensdag 19 oktober 15:30-16:30 

Locatie: online via Teams 

 

Dit inwerkmoment is voor leerkrachten van de groepen 7 en 8 die voor het eerst in deze jaargroep  

werken en nog niet op de hoogte zijn van de procedures/afspraken in Apeldoorn. Ook nieuwe IB’ers  

die meer willen weten hierover zijn van harte welkom. 

 

Tijdens deze middag: 

- Doe je kennis op van de stappen (procedureel en administratief) voor de advisering van PO 

naar VO in Apeldoorn. 

- Doe je kennis op over de gebruikte formulieren. 

- Leer je hoe de digitale overdracht gaat. 

- Krijg je de gelegenheid vragen te stellen hierover.  

Het inwerkmoment is vooral bedoeld om informatie over te dragen en zal dus online plaatsvinden. Je 

kunt je voor dit inwerkmoment opgeven t/m maandag 17 oktober. Je krijgt dan een link naar de 

Teams-vergadering gemaild.  Je kunt je opgeven door een mail te sturen naar 

deklik@swvapeldoornpo.nl.  We hopen nieuwe leerkrachten op deze manier te ondersteunen bij het 

adviseren! 
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4. Klikkalender 

In bijlage vinden jullie de Klikkalender 22-23 met alle data m.b.t. advisering en overgang PO/VO van 

dit schooljaar. Zoals jullie kunnen zien is de uiterste aanmelddatum dit schooljaar 1 april.  

 

Met vriendelijke groet,  

Stuurgroep de Klik 

 

Bijlage:  

Informatiebrief BAG 

Klikkalender 22/23 

 

 


