Nieuwsbrief stuurgroep de Klik oktober 2016
1 Algemeen:
Op woensdagmiddag 12 oktober jl. was er een voorlichtingsbijeenkomst over de afspraken
rondom de verwijzing van leerlingen vanuit groep 8 naar het VO. In deze nieuwsbrief hebben
we alle afspraken nog een keer op een rijtje gezet met de bijhorende documenten.
Bijlage 1 PowerPoint algemene inleiding
Bijlage 2 PowerPoint over gebruik plaatsingswijzer
Het overstapdocument, dat we in Apeldoorn als onderwijskundig rapport gebruiken, is
aangepast. Vorig schooljaar bestond dit document uitsluitend uit vragen over leren, gedrag,
werkhouding en thuissituatie. De didactische ontwikkeling die de leervorderingen in de
basisschoolperiode aangeeft in de groepen 7 en 8 is daar nu aan toegevoegd. Dit om het
onderwijskundig rapport in één document te kunnen verwerken en het leidend schooladvies
goed te kunnen onderbouwen. Een werkgroep bestaande uit leerkrachten van groep 8 uit
drie verschillende besturen hebben meegedacht over de aanpassingen in het
overstapdocument. Er is gekozen voor het toevoegen van deze plaatsingswijzer in dit
document in plaats van een aparte plaatsingswijzer te gaan gebruiken die er ook landelijk
zijn. De besturen van het PO en VO in Apeldoorn hebben het verzoek gedaan aan stuurgroep
de Klik en de werkgroep om het integreren van een plaatsingswijzer uit te werken. De
aanbevelingen zijn in juni 2016 met de besturen PO en VO besproken en er is besloten de
komende twee jaar op deze manier te gaan werken.
Bijlage 3 PowerPoint VMBO-PRO
Tijdens de bijeenkomst zijn verschillende inhoudelijke opmerkingen gemaakt. De stuurgroep
de Klik zal deze opmerkingen meenemen in de evaluatie en bepalen wat en of er voor
vervolg aan wordt gegeven.
2 Overstapdocument/onderwijskundig rapport:
Er is een nieuw overstapdocument gemaakt. Dit document wordt achter iedere leerling in
groep 8 in ParnasSys gehangen. De leerkracht van groep 8 vult dit formulier in. Pas op het
overstapdocument is gewijzigd! Er is een aanpassing gedaan op het gebied van schooladvies,
de didactische gegevens ter onderbouwing en de vragen zijn aangepast. Alle opmerkingen
die we het afgelopen jaar hebben gekregen zijn de aanleiding geweest om het
overstapdocument te wijzigen. Gebruik alleen nog deze versie en verwijder de vorige
versies.
Bijlage 4 Overstapdocument
Bijlage 5 Stappenplan bij overstapdocument
Het toestemmingsformulier waarbij ouders toestemming geven voor het klaarzetten van het
digitale dossier hebben we als apart document toegevoegd, zie
Bijlage 6 toestemmingsformulier ouders.

Het is niet nodig dat je dit toestemmingsformulier meestuurt naar het VO. Het is voor eigen
gebruik en documentatie op de eigen basisschool.
3 Handleiding OSO:
De handleiding is aangepast en up-to-date gemaakt door de werkgroep digitale overdracht.
Bijlage 7A Handleiding OSO
Bijlage 7B OSO – bestand aan map toevoegen
Ieder bestuur heeft een ICT-er die vragen op het gebied van OSO kan ondersteunen. Dit zijn
voor:
PCBO: Danny Bergman: dbergman@pcboapeldoorn.nl
Veluwse onderwijsgroep: John van Beek: j.vanbeek@veluwseonderwijsgroep.nl (expert SOM
en ParnasSys)
Leerplein 055: Christian Kluft: ckluft@leerplein055.nl
VO: Peter Asberg: p.asberg@heemgaard.nl (expert Magister)

4 Ouderbrief aanmelding bij VO:
Willen jullie aan elke ouder tijdens het adviesgesprek deze ouderbrief uitdelen?
Bijlage 8 ouderbrief

5 Aandachtspunten:













Opgeven van leerlingen voor de afname van de ADIT(Adapatieve Digitale
Intelligentie Test) en DVL(DocentenVragenLijst) voor 18 november 2016 bij
Nelleke Brocken: nbrocken@swvapeldoornpo.nl. Het gaat om potentiële PRO
leerlingen of twijfel tussen PRO en VMBO. Toetsing vindt plaats in week 50 bij
A-Vision op kosten van het SWV PO.
Het schooladvies van de basisschool is leidend. Het mag zowel een
enkelvoudig als een meervoudig advies zijn.
Zijn er vragen bij het opstellen van het schooladvies. Zoek dan s.v.p. contact met
een VO-school of met het VO Loket Passend Onderwijs. Via dit loket is een brede
adviesgroep (Pro, VMBO, HAVO/VWO, speciaal onderwijs) beschikbaar.
Het adres van het VO Loket Passend Onderwijs is: loket@swv-vo-2505.nl of 055
53689588.
Het schooladvies moet gegeven zijn voor 1 maart 2017. Gezien de
krokusvakantie het dossier digitaal uiterlijk vrijdag 24 februari 2017 klaar te
zetten.
Controleer als leerkracht de basisgegevens van de leerling samen met de
ouders. Belangrijk is dat de basisgegevens op het aanmeldformulier van de
ouders en de gegevens binnen ParnasSys hetzelfde zijn.
Als een huisarts niet in het rijtje binnen ParnasSys staat kun je bij beheer een
huisarts toevoegen. Zie bijlage 9
Het overstapdocument/onderwijskundig rapport moet voor iedere leerling
ingevuld worden. Bespreek dit ingevulde document met de ouders en bepaal
of er eventueel bijlagen meegestuurd worden.










Het ouderformulier met de toestemming van de ouders voor het digitaal
klaarzetten van het dossier wordt door de ouders getekend en blijft op de
basisschool.
Reguliere basisschoolleerlingen worden aangemeld bij een reguliere VOschool. Leerlingen van een SO of SBO-school kunnen aangemeld worden bij
een reguliere VO-school of bij een VSO-school. Indien het nodig is dat een
leerling bij een VSO-school aangemeld moet worden, dan zal deze VSO-school
een Toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij het VO Loket Passend
Onderwijs. Zonder een Toelaatbaarheidsverklaring kan een leerling niet tot de
VSO-school toegelaten worden. Een VO-school geeft uiterlijk 6 weken na
aanmelding schriftelijk bericht aan de ouders of de leerling is toegelaten. In
juni geeft de VO-school aan in welke klas de leerling is geplaatst.
Na de uitslag van de eindtoets maakt de leerkracht van groep 8 voor elke
leerling van zijn of haar groep een heroverweging. Zij/hij bepaalt of deze
heroverweging van het schooladvies leidt tot een ander leidend advies. Zo ja,
dan voert de leerkracht hierover overleg met de ouders en wordt dit daarna
gecommuniceerd met de VO-school van aanmelding. In maart/april 2017
komt er een nieuwsbrief uit met informatie over de heroverweging.
Als bijlage 10 zijn de brinnummers van de VO-scholen toegevoegd.
Bijlage 11: Klikkalender

Wij wensen iedereen heel veel succes bij het formuleren van een leidend
schooladvies, de gesprekken met de ouders en de digitale aanmelding bij het
VO.
Met vriendelijke groet,
Stuurgroep de Klik
E-mailadres de klik: deklik@swvapeldoornpo.nl
Website: www.swvapeldoornpo.nl > Passend Onderwijs > De Klik

