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De POVO werkgroep vormt een samenwerking tussen collega’s uit het primair 
en voortgezet onderwijs. Zij informeert u regelmatig  met deze nieuwsbrief over 
nieuws, actuele zaken en wetenswaardigheden rondom de overgang van het pri-
mair naar het voortgezet onderwijs. In deze nieuwsbrief aandacht voor dossier-
overdracht, kennismaking met het VO en afname van de NIO op de basisscholen. 
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DIGITALE OVERDRACHT NAAR HET 
VOORTGEZET ONDERWIJS
De overdracht van de groep 8 leerling-
dossiers naar het VO is ieder jaar op-
nieuw een drukke tijd voor de scholen 
en ook dit jaar heeft u daarvoor weer 
veel werk verzet. Alle dossiers verliepen 
via digitale overdracht, bij een aantal 
dossiers gebeurde dat aanvullend  met 
een -warme- overdracht (fysiek of te-
lefonisch). Het is van groot belang dat 
alle informatie op de juiste wijze te-
rechtkomt bij de ontvangende scholen 
voor voortgezet onderwijs. Daarom be-
nadrukken we ook hier nogmaals dat 
basisscholen altijd contact kunnen op-
nemen met de collega’s in het VO. Ook 
wanneer u nog aanvullende informatie 
heeft, twijfelt of de overgedragen in-
formatie wel volledig is of op de juiste 
manier is overgedragen,  neem dan ze-
ker contact op met een van de brugklas-
coördinatoren (de namen treft u op de 
achterzijde van deze nieuwsbrief aan. 

KENNISMAKING VOORTGEZET 
ONDERWIJS 
Ieder jaar ontvangt in de maand mei 
de kennismakingsmaterialen vanuit de 
Voortgezet Onderwijs scholen voor de 
leerlingen in groep 7. Door de huidige 
omstandigheden zullen de kennisma-
kingsactiviteiten voor het komende 
schooljaar anders verlopen dan we 
gewend zijn. Het VO zal na de zomer-
vakantie hier meer duidelijkheid over 
geven. 

NIO, EEN PILOT EN DE AFNAME IN HET 
NIEUWE SCHOOLJAAR
Dit jaar deed een aantal scholen mee 
met een pilotproject voor de afname 
van de jaarlijkse NIO. In deze pilot on-
derzochten de orthopedagogen van het 
Samenwerkingsverband bij de groep 8 
leerlingen van de deelnemende scholen 
de resultaten van de NIO en in hoeverre 
deze invloed hadden op het proces van 
advisering. De uitkomsten laten zien dat 



benader ik 
voor wat?

Wie??

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 onderwijson-
dersteuning 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

Werkgroep

Vragen stellen of suggesties doen, op- of aan-
merkingen? 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

Kernteams

Voor vragen of ondersteuning bij het opstellen 
van een advies, de invulling van het onderwijs-
kundig 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

in veel gevallen scholen niet 
afwijken van het advies nadat 
de NIO resultaten bekend zijn. 
Daarnaast konden de pilot-
scholen aangeven voor welke 
leerlingen zij bewust een NIO 
hadden willen laten afnemen. 
De orthopedagogen hebben 
de NIO resultaten van deze 
leerlingen onderzocht en ver-
geleken. Deze resultaten lieten 
over het algemeen geen opval-
lende scores zien. Dit soms in 
tegenstelling tot leerlingen die 
niet speciaal aangemeld wa-
ren, maar waarvan de uitkomst 
wel in het oog springende re-
sultaten had. 

Afname in groep 7 én 8
De orthopedagogen adviseer-
den de werkgroep om de NIO 
te vervroegen naar groep 7, zo-
dat de resultaten ook meer be-
tekenis zullen krijgen voor het 
onderwijs op de basisschool. 
De werkgroep heeft hiermee 
ingestemd. Dit betekent con-
creet dat volgend jaar zowel in 
groep 7 als in groep 8 de NIO 
zal worden afgenomen. Dat 
heeft uiteraard organisatorisch 
wel wat voeten in de aarde. 
Zoals het er nu naar uitziet, 
nemen de orthopedagogen in 
het najaar de NIO af in groep 
8. In het voorjaar 2021 volgt 
dan de afname in groep 7. Op 
kleinere scholen proberen zij 
de afname bij groep 7 en 8 te 
combineren. Daarover maken 
zij individuele afspraken met 
de betreffende scholen.


