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STROOMSCHEMA overgang PO -> VO  Route A en B, VERSIE OUDER(S)/VERZORGER(S) 

Samenwerkingsverband (SWV) Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren (PVOW) 

Voor verdere school  informatie kunt u ook kijken op onze site www.pvow.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met hulp SWV PVOW. Zonder hulp SWV PVOW. 

 

Informatie over uw kind (het dossier) 

wordt door de V(S)O school aangevraagd 

bij de basisschool. 

 

De V(S)O school bekijkt op basis van de 

aangeleverde gegevens of zij tegemoet 

kunnen komen aan de 

onderwijsbehoeften van uw kind en 

neemt een definitief besluit over de 

aanmelding. 

De V(S)O school kan 

niet bieden wat uw kind 

nodig heeft en besluit 

de aanmelding af te 

wijzen. 

De V(S)O school brengt 

uw kind in bij SWV 

PVOW. 

U  vult uw zienswijze in en geeft de 

voorkeurs VO school aan. U geeft de 

basisschool toestemming voor het 

verstrekken van relevante 

dossiergegevens aan SWV Kind op 1, 

SWV PVOW en potentiële V(S)O 

scholen.   

SWV PVOW faciliteert een overleg 

tussen de IB-er en/of leerkracht van de 

basisschool en potentiële V(S)O scholen. 

Voorkeurs VO school van ouders neemt 

de zorgplicht op zich. 

 

U meldt uw kind obv het schooladvies 

aan op uw voorkeurs V(S)O school. 

U ontvangt via de IB-er en/ of leerkracht 

groep 8 een terugkoppeling van het 

overleg. Hierin ontvangt u de V(S)O 

scholen die een oriëntatiegesprek aan 

willen met u en/of IB-er. 

 

Zie vervolgstappen voor ouders in 

stappenplan vervolgroute PO -> VO na 

bespreking. 

U oriënteert zelfstandig bij diverse 

Voortgezet (Specialistisch) Onderwijs 

(VSO) scholen. 

 

Na aanmelding wordt een definitieve 

keuze door de ouder(s) / verzorger(s) 

doorgegeven door aan de basisschool. 

 

1: aanmelding is akkoord 

2: aanmelding is niet akkoord 

Voor leerlingen met een extra 

ondersteuningsbehoefte is er voor 

ouders een mogelijkheid te kiezen : 

route A of B  

Route B:  
Verkorte 

route 

Bent u niet 

akkoord met de 

route, dan terug 

naar route A 

Zie STROOMSCHEMA 

Route A na afwijzing 

aanmelding VO 

Route A:  
Reguliere 

route 

De leerling staat ingeschreven en kan komend 

schooljaar naar de geselecteerde V(S)O School. 

 


