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In de vorige nieuwsbrief meldden we dat we dit schooljaar met een afgeslankte versie van
het Onderwijskundig Rapport (OKR) zouden gaan werken. Om tot een werkbaar model te
komen, moeten we echter op korte termijn nog verschillende afwegingen maken.
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Dat kan voor scholen, die inmiddels al bezig zijn met het invullen van het OKR tot vragen leiden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat vanaf het volgend schooljaar dossieroverdracht
via OSO plaatsvindt. De werkgroep POVO besloot dan ook vorige week om op grond van
deze argumenten het OKR dit jaar nog niet te laten wijzigen. Het ‘bekende’ OKR blijft dus dit
schooljaar nog intact.
Invullen OKR
Om het OKR efficiënt in te vullen, hieronder nog een paar punten van aandacht.
V Belangrijk bij het juist invullen van het OKR is dat alle scholen, behalve de scholen die
aan de pilot meedoen, in het OKR de volledige schoolloopbaan van de leerling invullen,
ook wanneer een leerling van een andere school komt en dus niet alle leerjaren op dezelfde
school zat. Als de volledige schoolloopbaan in ingevuld, berekent het systeem op de juiste
manier de didactische leeftijd en de leerrendementen.
V Overdracht van ‘witte’* leerlingen gebeurt ‘zakelijk’, dat wil zeggen: vink in het OKR alleen
de reguliere vakjes aan. Bij de overdracht van ‘oranje’ en ‘paarse’ leerlingen: vul de zakelijke
gegevens aan met een korte typering van de leerling. Belangrijk hierbij is om de stimulerende en belemmerende factoren te benoemen.
V Voeg bij alle leerlingen de resultaten van
de NIO toe.
V Voeg in de bijlagen voor alle leerlingen
de NPV-J toe, alsook diagnoses, verklaringen en adviezen van de BPO die relevant
zijn voor de overdracht. Dit geldt voor alle
(witte, oranje en paarse) leerlingen.
V Heeft een leerling in groep 8 een OPP,
stuur dan ook de meest recente versie mee
in de bijlagen. Hierbij zijn vooral onderdelen als aanpak op gedrag, werkhouding en
executieve functies van belang voor het
voortgezet onderwijs.
(*) In de vorige nieuwsbrief stonden de gebruikte kleuren uitgebreid beschreven.

‘....dit jaar nog geen
wijzigingen in het
OKR. Het ‘bekende’
OKR blijft dus dit
schooljaar nog in
tact.’

Dubbele adviezen

Het voortgezet onderwijs heeft de voorkeur voor enkelvoudige adviezen bij een
VMBO-advies. Op grond van het gegeven advies plaatst het VO de leerling in een
vmbo-basis of –kaderklas.
Bij een afweging voor vmbo-g of vmbo-t,
overweeg dan of de leerling gebaat is bij
praktijkgericht onderwijs (vmbo-g), of
meer theoretisch gericht onderwijs (vmbo-theoretisch). Voor de uitstroom naar
MAVO, HAVO of VWO mogen eventueel

wel dubbele adviezen gegeven worden.
Bij twijfel over een te geven advies of de
interpretatie hiervan, kunt u altijd contact opnemen met de brugklascoördinator.

Voorlichtingsbijeenkomst

Een aantal mensen heeft op 20 november jl. de voorlichtingsbijeenkomst
POVO op de Prins Maurits bezocht.
Tijdens deze bijeenkomst was er volop
gelegenheid tot het stellen van vragen.
Verder gaven het vo en het samenwerkingsverband uitleg over de procedure.
In de werkgroep denken we na over de
invulling van komende voorlichtingsbijeenkomsten en wat daarin de behoeften van de scholen zijn.

Werkmap

De werkmap voor de POVO-overdracht
is door de werkgroep ge-update en met
relevante informatie aangevuld. De
werkmap kunt u via deze link vinden op
de website van SWVGO.nl.

Wie??
benader ik
voor wat?
Werkgroep
Vragen stellen of suggesties doen, op- of aanmerkingen? Neem contact op met een van de
leden van de POVO-werkgroep. Zij helpen u
graag verder.
Marleen van Berkum (SWV)
		 m.vanberkum@swvgo.nl
Caroline Derksen (RGO)
		 derc@rgomiddelharnis.nl
Arina van den Doel (SWV)
		 a.vandendoel@swvgo.nl
Marit Hessels (Daltonsch. De Vliegers)		
		 m.groeneveld@daltonschool
		 devliegers.nl
Daniël Huising (CSG Prins Maurits)
		 dp.huising@csgpm.nl
Marijn Nagtzaam (RGO)
		 nagm@rgomiddelharnis.nl
Barendine Pikaart (SmdB Kon. Beatrix)
		 b.pikaart@smdbkonbeatrix.nl
Marije Praet (SWV)
		 m.praet@swvgo.nl
Albert Tönissen (Sopogo)
		 a.tonissen@sopogo.nl
Ankie van Wageningen (Kindwijs)
		 a.vanwageningen@
		 cbs-oranjenassau.nl
Marlet Westdijk (Sopogo)
		 m.westdijk@sopogo.nl

Contact met en overdracht naar het voortgezet onderwijs

Als de basisschool wil dat het voortgezet onderwijs contact opneemt met de basisschool, vink dit dan in Onderwijs Transparant aan bij de overdracht.
Het spreekt wellicht voor zich, maar vink
dit altijd aan bij ‘oranje’ en ‘paarse’ leerlingen. Voor de ‘witte’ leerlingen is dit
niet nodig. Bij de warme overdracht kan
dan met het voortgezet onderwijs worden afgestemd of het noodzakelijk en
gewenst is dat een toekomstige mentor
contact opneemt met de basisschool. In
tegenstelling tot voorgaande jaren, vindt

de warme overdracht dit jaar plaats op de
basisschool. De brugklascoördinatoren
komen daarvoor zelf langs. Tijdens dit bezoek zal in de toekomst ook de terugkoppeling plaatsvinden van alle overgestapte
leerlingen van het voorgaande schooljaar.
Zo wordt deze tijd efficiënt benut.

Vergaderdata (wijziging)

De datum van 24 maart waarop de werkgroep zou
vergaderen is verplaatst naar 12 mei om 10.00 uur.
Dit in verband met het goed kunnen evalueren van
de overdrachten door middel van Onderwijs Transparant en het evalueren van de resultaten van de pilot
met de NIO.
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Kernteams
Voor vragen of ondersteuning bij het opstellen
van een advies, de invulling van het onderwijskundig rapport, vragen over de NIO, de NPV-j of
de eindtoets, kunt u contact opnemen met de
kernteams.
Kernteam Oost
Willemienke Bal
			
(ontwikkelingspsycholoog)
		
T 06 - 2120 4717
		
Marjolein Moeliker (BPO)
		
T 06 - 8324 5664
Kernteam Midden
		
Jennifer Speksnijder
			
(schoolpsycholoog)
		
Mariëlle Kraaijenbrink (BPO)
		
T 0187 - 483 777
Kernteam West
		
Marije Praet (orthopedagoog)
		
T 06 - 3094 7978
		
Heidi Krijgsman (BPO)
		
T 0187 - 483 777

LWOO

Digitale overdracht
Heeft u vragen over het digitaal overdragen of
over Onderwijs Transparant? Neem dan contact
op met het Samenwerkingsverband.
T 0187-483777

Per 1 januari 2016 is ook het leerwegondersteunend onderwijs onderdeel van passend onderwijs. Daarmee zijn de samenwerkingsverbanden verantwoordelijk voor
alle vormen van onderwijsondersteuning die leerlingen in de klas nodig kunnen
hebben. Zo kunnen de samenwerkingsverbanden goed afwegen welke ondersteuning het beste bij een leerling past.

De inpassing van LWOO in passend onderwijs zorgt voor een belangrijke verandering. De samenwerkingsverbanden VO zijn verantwoordelijk voor de
ondersteuningsbudgetten van LWOO.
Deze budgetten maken deel uit van het
Brugklascoördinatoren
budget voor lichte ondersteuning per
samenwerkingsverband. Het SWV GoeHeeft u vragen aan het voortgezet onderwijs ree-Overflakkee VO heeft gekozen voor
over de zorgplicht, het onderwijsaanbod, of de ‘opting out’. Dit houdt in dat het SWV de
plaatsing in klassen? Deze kunt u stellen aan de gestelde normen loslaten en zelf beleid
brugklascoördinatoren.
formuleren voor de leerwegondersteuning op de scholen.
Marijn Nagtzaam
RGO-VMBO
Leerwegondersteuning in het VO
nagm@rgomiddelharnis.nl
Met ingang van schooljaar 2018-2019
Caroline Derksen
zijn de LWOO licenties niet meer van toeRGO-VWO-HAVO-MAVO
passing op het vo. Beide scholen (CSG
derc@rgomiddelharnis.nl
Prins Maurits en de RGO) bieden een
Daniël Huising
vorm van leerwegondersteunend onderCSG Prins Maurits
wijs aan. De verdeling van de middelen
dp.huising@csgpm.nl

Coördinator Onderwijsondersteuning
Heeft u vragen over de onderwijsondersteuning
of de ondersteuning rondom dyslexie, dan kunt
u deze stellen aan de coördinator onderwijsondersteuning van de betreffende scholen.
Karen van Hese
COO RGO Julianaweg (VMBO-t)
T 0187 - 482 777
Jessica de Vos
COO RGO Julianaweg (HAVO-VWO)
T 0187 - 482 777
Marijn Nagtzaam
COO RGO Langeweg (VMBO)
T 0187 - 485 444
Diana de Lege (PrO - VMBO - MAVO)
Patrick de Dreu (HAVO - VWO)
COO Prins Maurits
T 0187 - 482 745

Dyslexiecoördinator op CSG Prins Maurits
Voor vragen over dyslexie kunt u voor de Prins
Maurits ook contact opnemen met één van de
dyslexie-coördinatoren.
Arjanne Zijlstra
		 a.zijlstra@csgpm.nl
Rianne Blijleven
		 am.blijleven@csgpm.nl

voor LWOO vindt plaats via zogenoemde
populatiebekostiging. Hierbij maakt het
samenwerkingsverband een berekening
op grond van het aantal basis- en kaderleerlingen in de verhouding 3:1.
Bekostiging NT-2
Ook NT-2 leerlingen die langer dan drie
jaar en korter dan zeven jaar in Nederland wonen ontvangen extra bekostiging.
Zij krijgen dezelfde bekostiging als een
vmbo-basis leerling.
Passend advies
Het PO geeft dus het advies passend bij
de ontwikkeling en het niveau van de
leerlingen en het VO biedt in de basis- en
kaderafdelingen leerwegondersteuning
zoals ze dat in hun eigen beleid hebben
opgenomen.

