
 

 

 

 

 

 

   

23 september  Toelatingsbeleid (aangepast na evaluatie) wordt verspreid  SwV PO-VO 

1 oktober  Aangepast ondersteuningsprofiel op sites VO scholen  VO scholen 

uiterlijk 15 okt Scholen beschrijven max. capaciteit en hoe (in voorkomend geval) 
wordt omgegaan met loten  

VO scholen 

uiterlijk 15 okt Aanleveren uitstroombestand 2017 t.b.v. Intergrip monitor PO scholen 

okt-jan Gesprekken overgang PO-VO door consulenten VO met PO scholen PO en VO 

okt-nov Terugmelding naar PO resultaten leerlingen klas 1-3 VO (via module 
terugrapportage Intergrip) 

VO scholen 

okt-juli Toelatingstraject  VO met daarin: VO scholen 

  aanmelding leerling door ouders – melding Intergrip   

  onderzoek naar ondersteuningsbehoefte   

  besluit toelating en plaatsing – statusmelding Intergrip  

nov-dec  Scholengids VO stad Groningen/Haren VO besturen 

 Voorlichtingen VO scholen VO besturen 

jan-feb Open dagen VO scholen VO scholen 

jan-mei Gesprekken warme overdracht PO en VO PO en VO 

feb Acties PO voor aanmelding VO: PO scholen 

  maken en vaststellen overdrachtsdossier    

  gesprek met ouders over advies en overdrachtsdossier  
(+ inzage ouders)   

 

voor 1 maart Opstellen schooladvies door PO m.b.v. Plaatsingswijzer + vastleggen in 
BRON  – melding Intergrip 

PO scholen 

15 maart Uiterlijke datum aanmelding met 1ste en 2de voorkeur – melding 
Intergrip door VO school 

Ouders en VO 
scholen 

 Uiterlijke datum aanleveren overdrachtsdossier + advies m.b.v. 
Plaatsingswijzer (digitaal via OSO)  

PO scholen 

24 maart Lijst beschikbare plaatsen op VO-scholen gaat uit VO scholen 

27 maart Uitvoering van de loting door de betrokken VO scholen VO scholen 

27 maart Uitslag loting op de sites VO scholen tussen 16-18 uur  VO scholen 

10 april  Uiterlijke aanmelding 2de termijn voor leerlingen die zijn uitgeloot Ouders 

12 april Indien nodig: 2de loting, uitslag op sites VO scholen tussen 16-18 uur VO scholen 

april-juni Bemiddeling moeilijk plaatsbare leerlingen door ECT & Commissie 
'Aan Boord'  

SwV PO-VO 

1 mei  Uiterlijke datum toelating leerling in VO (1ste aanmelding) VO scholen 

15 apr-15 mei  Afname eindtoets (centrale Eindtoets, Route 8 of IEP) PO scholen 

na 15 mei  Toetsadvies invoeren in Intergrip PO scholen 

uiterlijk 9 juni Eventuele heroverweging schooladvies n.a.v. hogere score Eindtoets  
+ melding Intergrip  

PO, ouders, VO 

uiterlijk 9 juni Advies Eindtoets en evt. bijgesteld en onderbouwd schooladvies via 
OSO overdragen. Definitieve plaatsing na evt. heroverweging  

PO en VO 

mei/juni  Meeloopdagen leerlingen groep 8 in VO (indien georganiseerd) VO scholen 
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