Tijdspad voor aanmelding schooljaar 2019-2020
begin december

december-januari

januari-februari

aanmelden Route 8 (mogelijk vanaf 3 dec.)
aanmelden Centrale Eindtoets (mogelijk vanaf 1 dec)
e.a.
AAK formulieren worden ingevuld en opgeslagen in eigen
schoolmap google drive. Meeste recente AAK-formulier
staat op de site van SWV 30.06
Schooladviesgesprekken
TIP: print 2 getekende formulieren uit. Ouders moeten
een AAK formulier met de originele handtekeningen mee
naar de aanmelding nemen.
Het andere formulier wordt gescand en in OSO klaargezet

leerkracht
groep 8

leerkracht
groep 8

Vóór 1 maart zijn de schooladviezen definitief. Dit is
wettelijk bepaald.
Laat ouders ook het formulier “ Opvatting ouders”
invullen .
Vanaf 18 t/m 28
februari 2019
27 en 28 februari
1 maart
vrijdag na de
aanmelding

15 maart
Na 5 werkdagen
Eindtoets afname

19 april
vanaf 15 mei

Uiterlijk 25 mei

Uiterlijk 28 mei

29 mei

1 juni

Aanmeldformulieren zijn bereikbaar via de websites van
de VO scholen en via www.oss-vo.nl
Ouders kunnen de aanmelding in gaan vullen.
Aanmelddagen

VO

Lijst met aangemelde leerlingen gaat naar PO.

HH/ML

Vanaf 11 maart staat de informatie klaar in OSO om
opgehaald te worden door VO
( Het klaarzetten om over te dragen kan al veel eerder)
Uiterlijke dag dat informatie vanuit de basisschool is
aangeleverd in OSO

PO

De wettelijk verplichte eindtoetsperiode is van 15 april t/m
15 mei
Centrale Eindtoetsdagen : 16-17-18 april
VO scholen versturen bericht van plaatsing aan de ouders
en basisschool
De school kan het digitale groepsoverzicht van de
Eindtoets uitslag ( of eerder bij Route 8) inzien
-Heroverwegingsgesprekken n.a.v. uitslag Eindtoets

HH/ML

PO VO

VO
PO

Basisschool geeft per mail aangepast advies door aan de
contactpersoon VO, zie format hieronder. Als een leerling
van school wisselt aan beide scholen. (contactpersoon
geeft door aan teamleider brugklassen)
Ouders moeten hun kind met een aangepast advies
hebben aangemeld bij VO/ indien dit een andere VO
school of locatie is
Invoeren herziene adviezen in AAK en informeren VO
school over deze herziene adviezen.

PO VO

VO haalt de aangepaste AAK formulieren op

VO

PO

PO

vóór 5 juni

Definitieve indeling leerlingen VO

VO

5 juni

Kennismaking VO ( start 14.30 )

VO

2 weken voor de
zomervakantie
Voor de
zomervakantie

Bewijzen van inschrijving naar PO

VO

Bewijzen van uitschrijving van geplaatste leerlingen naar
VO

PO

Wat verwacht het VO van het PO om aan te leveren via OSO?
-

-

OSO : Zorg dat de gegevens correct volgens de gemaakte afspraken zijn klaargezet vanuit
het administratiesysteem.
CITO-leerlingvolgsysteem. Volgens de standaard overdracht waar OSO in voorziet.
AAK: In het AAK formulier:
Naam van de leerling en geboortedatum. Het schooladvies en wens van de ouder(s) met
eventuele toelichting. Fasen van begeleiding en eventuele extra ondersteuning/
onderwijsbehoeften. Sociaal emotioneel functioneren en werkhouding met eventuele
toelichting.
Dit AAK graag volledig invullen en indien hokjes zijn aangevinkt bij Sociaal Emotioneel
functioneren en werkhouding, ook een toelichting plaatsen bij ‘eventuele opmerkingen’.
Dit originele en ingevulde AAK formulier moeten ouders ook meebrengen bij de aanmelding.
Onderzoeksresultaten e.d. zijn eigendom van ouders en moeten de ouders zelf meenemen bij
de aanmelding of uploaden tijdens het digitaal aanmelden. Dit wordt niet via OSO verstuurd.
Geef wel aan of er een onderzoeksverslag beschikbaar is.

Naam leerling

Eerste
schooladvies

Nieuw
schooladvies

Eerste
aanmelding en
locatie

Nieuwe
aanmelding en
locatie

mailadres ouders

Pietje Puk

T/H

H

Brugklas TH
Mondriaan
college

Brugklas
HAVO/VWO
Maaslandcolle
ge

familiepuk@h
et net.nl

