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Jaarplanning P(S)O - V(S)O voor aanmelding 2023 2024 regio Rijnstreek 
Activiteiten vinden plaats in 2022-2023  

Datum Actie Activiteit 

Woensdagmiddag 5 oktober 
2022, digitaal  

PO, 
VO 

Carrousel en Informatiebijeenkomst PO/SO-VO/VSO (resp. 13:30-
15:15 en 15:30-17:00) 
 

Voor 15 november PO Leerlingen met ondersteuningsbehoefte lwoo, praktijkonderwijs, vso 
of grotere ondersteuningsvraag bij regulier VO worden gemeld  in OT-
POVO 

Maandag 7 november 2022, 
15.30-17.00 uur, Yuverta, 
Kalkovenweg, Alphen 

PO, 
VO 

Bijeenkomst bespreking twijfeldossiers voor lwoo en pro 

1 februari  PO Aanmelding leerlingen met ondersteuningsbehoefte bij VO 

27 februari t/m 3 maart 2023  Voorjaarsvakantie regio midden 

1 maart (dus eigenlijk voor de 
voorjaarsvakantie) 

PO Advies van PO/SO is bekend en besproken met de ouders/verzorgers 

Uiterlijk 15 maart PO Advies is door PO/SO ingevoerd in OT-POVO en alle leerlingen zijn 
aangemeld bij een VO-school; 

16 maart VO Start toelatingsprocedure (termijn van zes weken start). 
Opm. Met de scholen voor praktijkonderwijs is afgesproken dat de 
leerlingen uit de regio’s van het SWV PO (2813  en 2814) voorrang 
krijgen op leerlingen uit andere regio’s. Voor andere regio’s start voor 
de onderhavige schoolsoort de procedure van toelating later, te 
weten uiterlijk 1 juni. 

Donderdag 20 april 2023 VO Verzending brieven toelating en aanhouding toelating i.v.m. 
bovenschools toelatingsoverleg door VO-scholen, en verwerken 
besluiten t.a.v. plaatsing, niet-aannemen en terugtrekking in OT-
POVO 

Donderdag 20 april 2023 VO Formele bevestiging ingaan verlengde periode naar ouders van 
leerlingen over wie nog geen positief besluit genomen is, door school 
van aanmelding 

27 april VO Verlengde periode (vier weken) toelatingsprocedure VO (VSO) start, 
indien nodig 

Uiterlijk dinsdag 10 mei 2023 VO Melding van de te bespreken leerlingen bij het bovenschools 
toelatingsoverleg via info@swv-vo-mhr.nl 

24 april tot en met 5 mei 
2023 

 Meivakantie (kan per school verschillend zijn) (termijn 
toelatingsprocedure kent geen opschortende werking) 

Half mei PO Leerlingrapportages eindtoetsen beschikbaar 

Dinsdag 16 mei 2023 10.00- 
12.00 (locatie volgt) 

VO Bovenschools toelatingsoverleg 

24 mei 2023 VO Einde verlengde periode van vier weken betreffende de toelating.  

Dinsdag 23 mei 2023 PO De eindtoets is in OT verwerkt voor alle leerlingen die geen hogere 
score dan het advies hebben behaald voor de eindtoets.  

Vrijdag 26 mei 2023 PO Eindtoets en eventueel aangepaste adviezen door PO geheel verwerkt 
in OT-POVO 

Vrijdag 2 juni 2023 VO Alle (herziene) plaatsingen zijn door VO verwerkt in OT-POVO en 
gecommuniceerd naar de ouders 

Woensdag 28 juni 2023, 
digitaal 

PO, 
VO 

Uitwisselingsmarkt warme overdracht POVO  
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