
INFO-AVOND GROEP  8    9 januari 2019 
 

Verdere procedure m.b.t. het onderwijskundig rapport en de aanmelding 

bij het VO 
   
1. november/december De groepen 8 bezoeken diverse scholen voor voorgezet onderwijs. 

 
2. november 2018 Tijdens de tafeltjesavond, n.a.v. het eerder uitgereikte rapport, is met 

u gesproken over het eind groep 7 ontvangen pre-advies en uw 
verwachtingen.   

   
3.  9 januari 2019 Voorlichtingsavond voor ouders/verzorgers over het voortgezet 

onderwijs. 
   
4. januari/februari In verband met de schoolkeuze bezoeken ouders/verzorgers (samen 

met hun kind) open dagen en informatie-avonden van scholen voor 
voortgezet onderwijs.   

   
5. maandag 4 februari Het onderwijskundig rapport wordt in concept meegegeven aan de 

kinderen met een begeleidende brief  inclusief een uitdraai van het 
Cito-leerlingvolgsysteem (om zelf te behouden).   

In de begeleidende brief worden ouders uitgenodigd voor een gesprek.  
Indien ouders van mening zijn dat ze geheel geïnformeerd zijn en een 
gesprek niets toevoegt, kunnen ze dat schriftelijk aangeven. 

   
6. woensdag 6 februari  Bij de groepsleerkracht inleveren: 

a. de uitnodigingsbrief voor een gesprek met de door u aangegeven 
bespreekpunten 

b. het concept-onderwijskundig rapport (OR) met uw op- en 
aanmerkingen  

 
7. vrijdag 8 februari 

 
Ouders ontvangen de uitnodiging voor een gesprek (indien gewenst) 
 

8. 11 en 12 februari Oudergesprekken op maandag- en dinsdagmiddag vanaf 13.00 
uur. De leerlingen hebben op die maandag- en dinsdagmiddag 

vrij! 
   
9. 
 
 
 

13 t/m 19 februari 1. Leerkrachten verwerken de op- en aanmerkingen in de OR-en 
2. Leerkrachten voeren gesprekken met de ouders.  
3. Leerkrachten maken het OR definitief en printen het  
    aanmeldingsformulier uit voor de ouders.  

      
10. Woensdag 20 februari Ouders/verzorgers ontvangen het onderwijskundig rapport 

voor henzelf en het inschrijfformulier voor aanmelding op het 
VO. 
 

NB. van 25 februari  t/m 1 maart voorjaarsvakantie 
 

11. Uiterlijk 5 maart 
 
 
 
Uiterlijk 21 maart 

2019 
 

Voor ouders die hun kind aanmelden voor de TOPmavo van het 
Picasso Lyceum geldt 5 maart als uiterste inschrijfdatum.  
Dit i.v.m. mogelijke loting. 
 
Ouders/verzorgers geven hun kind op bij één van de scholen 

voor voortgezet onderwijs. Bij aanmelding moeten ouders het 
formulier met de unieke code overhandigen. 

   
12. Uiterlijk 1 april  De school voor voortgezet onderwijs informeert de ouders en de 

basisschool of de leerling is aangenomen. 
 

13. 16 en 17 april IEP-eindtoets (twee ochtenden waarin gedurende 2 uur aan de 

eindtoets wordt gewerkt aan de onderdelen taal en rekenen) 

   
   


