Werkgroep Toelating VO Veenendaal

waarin participeren:

Christelijk Lyceum Veenendaal
Rembrandt College
Ichthus College
CSV Het Perron
Veenendaal, november 2015
Beste collega,
In de eerste maanden van het nieuwe jaar bereiden we ons weer voor op de inschrijving van
nieuwe brugklasleerlingen. Onderstaande documenten hebben wij daarvoor nodig. Begin april
moeten we de inschrijving rond hebben i.v.m. onze planning en formatie. Daarom is het van
belang dat wij de documenten uiterlijk 7 maart 2016 van u ontvangen hebben.
We willen de leerlinggegevens graag via OSO (overstapservice onderwijs) ontvangen. Als u
hier nog geen gebruik van maakt, willen we u dringend verzoeken dit te overwegen. Het komt
een vlotte administratieve afwikkeling van de overstap van po naar vo zeer ten goede.
A. Inschrijfformulier
U ontvangt via een afzonderlijke zending een aantal inschrijfformulieren. Heeft u meer
exemplaren nodig dan kunt u extra exemplaren aanvragen bij het secretariaat (zie voor het
mailadres onderaan deze brief). Wij verzoeken u de volledig ingevulde inschrijfformulieren
rechtstreeks naar de verschillende scholen voor VO te sturen en de formulieren niet via
ouders aan te laten leveren aan het VO.
N.B. Op de websites van onze vier scholen staat ook een digitale versie van het
inschrijfformulier. Mocht u daar gebruik van willen maken dan a.u.b. het ingevulde
exemplaar uitprinten en opsturen naar de betreffende VO-school.
B. Totaallijst
Wilt u in de totaallijst (zie bijlage) de gevraagde informatie betreffende iedere leerling (in
alfabetische volgorde) invullen en opsturen?
C. Onderwijskundig rapport
Sinds vorig schooljaar werken de scholen van het Samenwerkingsverband Passend
Onderwijs VO Barneveld/Veenendaal met een nieuw Onderwijskundig Rapport. Deze
nieuwe versie is de enige versie die nog gebruikt mag worden voor de aanmeldingen. Dit
onderwijskundig rapport kunt u volledig digitaal invullen en versturen naar de betreffende
scholen. Het rapport kunt u downloaden van de sites van de vier scholen.

D. LVS-gegevens
Hoewel we bij de toelating geen gebruik mogen maken van de LVS gegevens van uw
leerlingen, willen we ze toch, net zoals voorgaande jaren, graag van u ontvangen. We
hebben behoefte aan de LVS-gegevens van groep 6, 7 en 8 voor de domeinen begrijpend
lezen en rekenen. Zo mogelijk aangevuld met het domein studievaardigheden.
Deze gegevens kunnen wij gebruiken voor het onderkennen van een
ondersteuningsbehoefte van de leerling en het kunnen leveren van maatwerk aan de
individuele leerling. Dit allemaal met als doel de overstap van PO naar VO voor de leerling
zo soepel mogelijk te laten verlopen.
N.B. wij gaan ervan uit dat u de LVS gegevens levert van groep 6, 7 en 8 in de vorm van I,
II, III, IV en V
E. Resultaten eindtoets
Op het moment dat u de uitslagen van de Cito-toets heeft ontvangen, stuurt u deze door
aan de VO-scholen. Als u gebruik maakt van een andere eindtoets dan die van het Cito, dan
ontvangen wij graag de rapportage daarvan.
F. Contact met V.O. voorafgaand aan definitief advies
Wij kunnen ons voorstellen dat u in sommige gevallen behoefte heeft aan overleg met het
vo voordat u een advies bespreekt met de ouders. Neemt u dan gerust contact met ons op.
We gaan ervan uit dat we u hiermee voldoende hebben geïnformeerd en rekenen op een
correcte afwikkeling van bovengenoemde zaken. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft,
kunt u contact opnemen met de leden van de werkgroep:
Christelijk Lyceum Veenendaal
Jan van Hees, tel. 0318-500621, e-mail: j.vanhees@clv.nl
CSV Veenendaal
Gea van Barneveld, tel. 0318- 509600, e-mail: bvd@de-csv.nl
Ichthus College Veenendaal
Simon van Groningen, tel. 0318-543210, e-mail: gro@ichthuscollege.nl
Rembrandt College Veenendaal
Thea Starmans, tel. 0318-509900, e-mail: t.starmans@rembrandt-college.nl
Marloes Beumer, tel. 0318-509900, e-mail: m.beumer@rembrandt-college.nl
Secretariaat Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Barneveld/
Veenendaal
Alie Brouwer, tel. 0318-509600, e-mail: bwr@de-csv.nl

Met vriendelijke groet,
Jan van Hees (voorzitter werkgroep)
Namens de scholen voor VO te Veenendaal.

