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In deze nieuwsbrief, een themanummer van de werkgroep POVO, treft u alle belangrijke informatie en afspraken aan, die in de werkgroep onderzocht en gemaakt
zijn. U vindt er een overzicht van alle activiteiten in het kader van advisering en
overdracht. Deze activiteiten zijn weggezet in een tijdlijn en actielijst.
Wanneer u deze tijdlijn en actielijst volgt,
loopt u alle stappen door in het kader van
advisering en een goede overdracht. Daarnaast voorzien wij u van specifieke informatie in het kader van advisering. We brengen
binnen de overdracht de onderscheiding in
zorgzwaarte nogmaals onder uw aandacht
en welke documenten er in de overdracht
nodig zijn voor overdracht naar het Voortgezet Onderwijs.
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Covid-19

Het Covid-19 virus heeft invloed op veel facetten in het onderwijs, zo ook de advisering
en overstap naar het voortgezet onderwijs.
Binnen de werkgroep POVO is gesproken
hoe hier mee om gegaan moet worden met
het oog op de advisering en de komende
overstap. De basisscholen geven de leerlingen weloverwogen een advies voor de
overstap naar het Voortgezet Onderwijs. In
dit advies worden de eventuele gevolgen
van het Covid-19 virus meegenomen. De
voortgezet onderwijs scholen nemen dit
advies over, zoals dit andere jaren ook het
geval is. Op het voortgezet onderwijs wordt
er ondersteuning geboden aan de leerling

zoals dit ook andere jaren het geval is. De
werkgroep plaatst hierbij de opmerking dat
het belangrijk is dat scholen alert blijven
tijdens de advisering. Op de aangeboden
lesstof worden geen aanpassingen gedaan.
Wanneer het Covid-19 virus een dusdanig
grote en aanwijsbare invloed op de ontwikkeling van de leerling heeft gehad, kan dit
meegenomen worden in het formeren van
de adviezen. Enige voorzichtigheid is hierbij
geboden

OVERSTAPPLAN

Met de input vanuit de werkgroep POVO
is een Overstapplan geschreven. De opgenomen POVO tijdlijn en actielijst vormt
de basis voor dit Overstapplan. Deze tijdlijn en actielijst omschrijft de afgesproken
werkwijze tussen de scholen. Uw specifieke
aandacht vragen wij voor de stappen met
de rode pijl ervoor. Het format waarover
gesproken wordt in stap 3 treft u hier aan
en kunt u downloaden van de website. Dit
format wordt ingezet zodat de Voortgezet
Onderwijs scholen een goede prognose
kunnen maken van het aantal in te stromen
leerlingen, zodat zij hier de noodzakelijke

vervolgstappen aan kunnen verbinden. Nadrukkelijk willen wij u vragen om de inschrijfformulieren en OT codes als bulk te verzenden. Zo hopen we de overdrachten
die verlopen via OnderwijsTransparant beter te stroomlijnen. Het volledige Overstapplan kunt u hier downloaden.

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.

OVERDRACHT

Uiterlijk 1 maart ontvangen alle groep 8 leerlingen een niveau-advies. Het onderwijskundig rapport is dan ook definitief en deelt de basisschool met ouders tijdens
de adviesgesprekken. Wanneer een wijziging plaatsvindt in het onderwijskundig
rapport nadat de overdracht naar het VO heeft plaatsgevonden, moet de basisschool het voortgezet onderwijs hierover schriftelijk informeren. De ontvangende
school ontvangt namelijk niet automatisch een melding vanuit Onderwijs Transparant (of OSO), wanneer er een wijziging is in het onderwijskundig rapport.
Zakelijke overdracht
De zakelijke overdracht vindt digitaal plaats via Onderwijs Transparant of OSO. Deze
overdracht bevat leerlinggegevens en aanvullende informatie over de leerling. Deze
aanvullende informatie bestaat uit:
● toetsresultaten van de laatste drie schooljaren
● relevante handelingsplannen (extra inzet op het gebied van gedrag, executieve
functies etc.)
● onderzoeksverslagen over gestelde diagnoses
● medische informatie
● relevante notities
Warme overdracht
Bij warme overdracht ligt de nadruk op leerlingen die vallen binnen de extra ondersteuning. Deze overdracht zal in 2021 plaatsvinden vóór week 17. Hierover worden
afspraken gemaakt tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.
AVG
Naast de overdracht van het onderwijskundig rapport OKR vindt vaak een warme
overdracht plaats. Houdt u vanuit het AVG-oogpunt rekening met dataminimalisatie. Voor beide soorten van overdracht geldt: deel alleen de gegevens die nodig zijn
voor het leren en begeleiden van de leerling op de volgende school.
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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

CLASSIFICEREN VAN ZORGZWAARTE

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

Brugklascoördinatoren
Heeft u vragen aan het voortgezet onderwijs
over de zorgplicht, het onderwijsaanbod, of de
plaatsing in klassen? Deze kunt u stellen aan de
brugklascoördinatoren.
Marijn Nagtzaam
RGO-VMBO
nagm@rgomiddelharnis.nl
Caroline Derksen
RGO-VWO-HAVO-MAVO
derc@rgomiddelharnis.nl
Daniël Huising
CSG Prins Maurits
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
Conny Cornelissen
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

Om de dossieroverdracht van het basisnaar het voortgezet onderwijs inhoudelijk
concreter te maken, werken de basisscholen vanaf het voorgaande schooljaar met
een onderverdeling in de zorgzwaarte van
een leerling.
Leerlingen binnen de basisondersteuning
Voor leerlingen die uitsluitend gebruik maken van de basisondersteuning is er geen
specifieke aanduiding nodig. Dit betreft de
grootste groep leerlingen die instroomt in
het voortgezet onderwijs (ca. 88%). Voor
deze leerlingen heeft het VO de volgende
gegevens nodig:
● toetsresultaten
● uitslagen van de NIO en NPV-J
● overige relevante bestanden en notities
Leerlingen met extra ondersteuning
Leerlingen die extra ondersteuning krijgen
op de basisschool zijn in grofweg twee categorieën onder te verdelen: middelzware en
zware ondersteuning. Voor deze leerlingen
is het belangrijk om bij de overstap aanvullende informatie aan te leveren bij het VO.
Leerlingen die in de middelcategorie vallen,
worden aangeduid met de kleur oranje. Voor
hen bestaat de informatieoverdracht uit:
● toetsresultaten
● uitslagen van de NIO en NPV-J
● onderwijsbehoeften (verwoord in stimulerende en belemmerende factoren, ingezette hulp en ondersteuning).
Leerlingen die in de zware ondersteuningscategorie vallen, worden aangemerkt met
de kleur paars. Voor hen bestaat de informatieoverdracht uit:
● toetsresultaten
● uitslagen van de NIO en NPV-J
● onderwijsbehoeften (verwoord in stimulerende en belemmerende factoren, ingezette
hulp en ondersteuning)
● warme overdracht in de vorm van een
groot overleg (bij voorkeur sluiten hierbij alle
betrokken partijen aan).
De zogenaamde oranje en paarse leerlingen
worden, conform de POVO tijdlijn en actielijst, met toestemming van ouders, besproken op het Voortgezet Onderwijs.

OVERDRAGEN
ONDERWIJS TRANSPARANT - OSO

De werkgroep heeft aan de besturen het advies uitgebracht de overdracht middels OSO
vorm te gaan geven. Op dit moment zijn nog
niet alle leerlingvolgsystemen van het basisonderwijs dusdanig ingericht dat alle scholen kunnen overdragen met OSO. In overleg
met diverse partijen is daarom besloten de
pilotsituatie voort te zetten. Concreet betekent dit dat de scholen die het afgelopen
schooljaar met behulp van OSO de zakelijke
overdracht hebben vormgegeven, dat dit
jaar ook kunnen doen. De scholen die het
afgelopen schooljaar met behulp van OnderwijsTransparant hebben overgedragen
blijven dat dit jaar ook nog doen. Een goede
inrichting van het leerlingvolgsysteem Parnassys is voorwaardelijk voor overdracht via
OSO richting het voortgezet onderwijs. Op
deze ontwikkeling zal de komende tijd worden ingezet.

BEROEPSCAMPUS

Omdat de ingebruikname van de campus
voor de deur staat, willen we de beroepscampus in deze nieuwsbrief voor het voetlicht brengen. De Beroepscampus heeft
als grote meerwaarde dat de keuzemogelijkheden voor alle vmbo-leerlingen wordt
uitgebreid. Er kan gekozen worden uit acht
beroepsprofielen. Dankzij een intensieve samenwerking met het mbo, het bedrijfsleven
en maatschappelijke organisaties kunnen
leerlingen hier een mooie doorlopende opleiding volgen en in de nabije toekomst een
goede baan vinden op het eiland. In alle beroepsprofielen kan een leerling terecht met
een basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde leerweg. Ook leerlingen met ondersteunende
onderwijsbehoeften zijn van harte welkom.

De acht beroepsprofielen zijn:
● Bouwen, wonen & interieur (BWI)
● Dienstverlening & Producten (D&P)
● Economie & Ondernemen (E&O)
● Produceren, Installeren & Energie (PIE)
● Zorg & Welzijn (Z&W)
● Groen (GR)
● Horeca en Bakkerij & Recreatie (HBR)
● Mobiliteit & Transport (M&T)
Zowel de RGO als CSG Prins Maurits bieden deze acht beroepsprofielen aan. In het derde en vierde leerjaar volgen ook de
leerlingen van CSG Prins Maurits onderwijs op de beroepscampus (in deze praktijkvakken). De beroepscampus zal in januari
2021 in gebruik worden genomen.

OPEN DAGEN EN KENNISMAKING OUDERS

De open dag van de VO-scholen op 16 januari zal dit jaar niet fysiek, maar online plaatsvinden! De scholen zijn druk in de weer
om toch de ervaring van een schoolbezoek te realiseren.

CSG Prins Maurits

Op de Prins Maurits is er vanaf 16 februari een virtuele
tour beschikbaar. Anders dan bij de RGO is er op de dag
zelf geen mogelijkheid om met leerlingen en collega’s in
contact te komen. In week 3, de week na de Open Dag,
worden er mogelijkheden geboden om op verschillende momenten algemene vragen te stellen over de tour.
Daarnaast kunnen ouders in die week online een 1 op 1
gesprek aanvragen voor gerichtere vragen. Voor vragen
over dyslexie mag er contact worden opgenomen met
één van de dyslexiecoördinatoren en over de inschrijving
met de brugklascoördinator. Overige informatie over

data en precieze invulling wordt op een later moment
door CSG Prins Maurits zelf gecommuniceerd.
RGO

De RGO organiseert een virtuele 3D-tour. Iedereen kan vanaf
16 januari digitaal door het gebouw lopen en klaslokalen en
andere ruimtes bekijken: zowel op locatie Koningin Julianaweg
(vwo-havo-mavo) als op de Beroepscampus (vmbo), die na de
kerstvakantie in gebruik wordt genomen.
De lokalen zijn gevuld met video’s en fotoslides waarin op
diverse manieren informatie wordt gegeven over het onderwijsaanbod van de RGO. Op 16 januari zullen chatruimtes
beschikbaar zijn om contact maken met docenten, leerlingen
en medewerkers en kunnen ouders en leerlingen live al hun
vragen stellen.
Als ouders nog nooit op de VO-school zijn geweest is het mogelijk om een persoonlijke afspraak te maken. Hiervoor kunnen zij contact opnemen met één van de brugklascoördinatoren.

