FACTSHEET OVERGANG

BERSEBA - REFSVO

Toelichting:

1

De basisschool volgt de leerling nauwgezet. Zodoende is er meestal goed zicht op de ontwikkeling van
de leerling en zijn ondersteuningsbehoefte.

Periode:

Vanaf halverwege groep 7
Actor:
A. BASISSCHOOL

Tijdens het contact met de VO school kan ook
afgestemd worden welke stappen de basisschool
nog kan zetten om voor een soepele overgang zorg
te dragen. (Het VO is immers anders dan het PO en
de leerling komt in een volgende ontwikkelingsfase
terecht.) Daarnaast is dit moment bedoeld om verkennend te duiden welk onderwijsaanbod het beste
zou kunnen aansluiten bij de leerling.

Contact veelal via e-mail
en telefonische contacten.
Zonder dossier.

2
Toelichting:

Als de verkenning afgerond is en er enige richting duidelijk is kan er op basis van een dossier in
overleg met ouders en het VO gerichter gekeken
worden wat de best passende onderwijsplaats is.
In overleg met betrokkenen wordt gekeken of
andere externen moeten aansluiten.
De VO school geeft een terugkoppeling. Zitten
ouders met deze ondersteuningsvraag op de
juiste plek?

Periode:

Groep 7 tot herfst groep 8
Actor:
A. BASISSCHOOL

(in nauw overleg met ouders)

B. VO SCHOOL
Dossier zal met toestemming van
ouders gedeeld moeten worden.
Contact veelal via e-mail / telefonisch.

3

Toelichting:

Periode:

Tussen herfst en kerst

Ouders melden op basis van de besprekingen hun kind aan bij de VO school.
Die neemt de aanmelding in behandeling en bespreekt het waar nodig in de
commissie leerlingenzorg.

Actor:
A. OUDERS
B. VO SCHOOL

Toelichting:

Er wordt een persoonlijke overdracht
georganiseerd. Dat kan b.v. tegelijkertijd
op het moment dat de VO school op
de basisschool komt voor de jaarlijkse
bespreking.

4
Periode:

Uiterlijk 31 mei

Waar mogelijk wordt de betrokken AB’er
ook uitgenodigd.
Er worden afspraken gemaakt over de
afbouw op het PO en de start op het VO
(kan de AB’er nog een rol spelen?) inclusief het moment en de wijze waarop van
de terugkoppeling.

5

Actor:
A. BASISSCHOOL
B. VO SCHOOL
C. OUDERS EN
ANDERE PARTNERS

Toelichting:

Op basis van de afspraken tijdens de
overdracht wordt er contact gezocht
tussen de contactpersonen van de basisschool en het VO.

Periode:

Tijdens het eerste jaar
tussen herfst en kerst.

Ook hier kan mogelijk weer aangesloten
worden bij overlegmomenten waarop
een bredere terugkoppeling plaatsvind
van alle VO leerlingen m.b.t. resultaten/
op- en afstroom e.d.

Actor:
A. VO SCHOOL

* 	Deze factsheet geldt voor overgangen van regulier naar SO/SBO
én regulier naar V(S)O
**  	Bij een tussentijdse overgang/ plaatsing, wijken de momenten
waarschijnlijk af, maar de fasen zijn goed om vast te houden.
*** 	PO en VO scholen in de regio maken onderling met elkaar afspraken
hoe zij dit kader concreet maken in hun regio en in hun contacten
tussen het PO en VO.
**** 	Het belang van een soepele overgang geldt ook voor de overgang van
de voorschoolse periode naar het primair onderwijs én van het
voortgezet onderwijs naar een eventuele vervolgopleiding!

