
                                                         

 

 

 
 

RSV-PVO Eindhoven en Kempenland, Lupinestraat 14, 5614 GM , Eindhoven T: 040 – 211 0 112 
Mei 2017 

Tijdpad aanmeldingsprocedure schooljaar 2017-2018 ten behoeve van de aanmelding VO en VSO 
voor het schooljaar 2018-2019 Eindhoven-Kempenland 

 

Datum Wie Wat 

Dagen nog aanpassen Leerlingen met extra 
ondersteuningsbehoefte1 

Reguliere leerlingen 

28 augustus 2017 PO+VO2 Aanvang schooljaar 2017-2018 

26, 28  september 
en 4 oktober 2017 

PO+VO Gezamenlijke bijeenkomsten voor PO en VO op basis van inschrijving in Eindhoven-
Noord, Eindhoven-Zuid en De Kempen 

Oktober-januari  VO, VSO en PrO bieden ouders en basisscholen de gelegenheid om oriënterende 
gesprekken te voeren over leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte 

14 oktober t/m 
22 oktober 2017 

 Herfstvakantie 

24 oktober 2017 PO+VO Dossieroverleg tussen PO en VO voor twijfels bij leerlingen van groep 7 en 8 die het PO 
wil bespreken met het VO/VSO en/of VO/PrO 

Eind  november 
2017 

PO Invoeren schoolverlaters in webapplicatie. 
 

23 dec 2017 t/m  
7 januari 2018 

 Kerstvakantie 

9 januari 2018 Panel VO Bijeenkomst voor alle functionarissen van het V(S)O die verantwoordelijk zijn voor de 
toelating van leerlingen 15.00-17.00 uur 

Vóór 26 januari 
2018 

PO Gesprek met ouders in verband met 
schoolverlatersadvies + inzage OKR + 
verstrekken aanmeldformulier. 

 

Uiterlijk 
26 januari  2018 

PO Laatste LOVS-toetsen (afgenomen in gr.8) 
zijn ingevoerd. Status OKR op ‘Definitief’. 

 

26 januari 2018 PO+swvPO/
Besturen PO 

Monitoren of alle leerlingen zijn ingevoerd 
en OKR van vroege aanmelders definitief 
is. 

 

29 januari 2017 - 
2 februari 2018 

Ouder(s) 
  

Aanmeldingsweek voor leerlingen met 
extra ondersteuningsbehoefte. 

 

5-9 februari 2017 VO Invoeren aanmeldingen in webapplicatie.  

12 februari t/m  
16 februari 2018 

 Voorjaarsvakantie 

19 februari 2018 PO+swvPO/
Besturen PO 

Controle of alle leerlingen die extra 
ondersteuning nodig hebben (PrO, VSO, 
OPP) zijn aangemeld.  

 

27 februari 2018 VO Dossieroverleg met V(S)O-scholen in 
verband met de uitvoering zorgplicht. 

 

Vóór 1 maart 
2018 

PO  Gesprek met ouders in verband met 
schoolverlatersadvies + inzage OKR 

 
Uiterlijk 2 maart 
2018 

PO  1. Update didactische gegevens groep 8 
in webapplicatie. 

2. Status OKR van alle leerlingen op 
‘Definitief’. 

                                                 
1 In ieder geval leerlingen die aangemeld worden bij praktijkonderwijs en VSO, leerlingen met een didactische 
achterstand, leerlingen die een OPP hebben op het PO en leerlingen die een OPP nodig zullen hebben op het 
VO (dus: leerlingen die meer nodig hebben dan basisondersteuning = basis+-leerlingen). 
2 Voor de leesbaarheid staat er PO+VO, hiermee wordt eveneens SO en VSO bedoeld. 
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  Leerlingen met extra 

ondersteuningsbehoefte 
Reguliere leerlingen 

2 maart 2018 PO+swvPO/
Besturen PO 

 Monitoren of van alle leerlingen het OKR 
de status ‘Definitief’ heeft. 

5-9 maart 2018 Ouder(s)  
 

Aanmeldingsweek voor reguliere 
leerlingen 

Uiterlijk 12 maart 
2018 

VO  Invoer aanmeldingen in webapplicatie 

 
14 maart 2018 
 

VO Versturen uitslag toelating (uiterlijk 6 wkn 
na aanmelding)  en verzoek om 
bevestiging van plaatsing. 

 

Uiterlijk 16  maart 
2018 

VO Invoeren toelatingsbesluit in 
webapplicatie. Vanaf 15 maart zijn deze 
zichtbaar voor PO en SO. 

 

2 april 2018  2e Paasdag 

10 april 2018 VO  Dossieroverleg  met V(S)O-scholen in 
verband met de uitvoering zorgplicht 

 
18 april 2018 

 
VO 

 Versturen uitslag toelating (dit is 6 wk na 
aanmelding) en verzoek aan ouders om 
uiterlijk 9 mei plaatsing te bevestigen.  

Uiterlijk 19 april 
2018 

VO  Invoer toelatingsbesluiten en vanaf 19 april 
zichtbaar voor PO 

Eind april 2018  Afname centrale eindtoets 

21 april t/m 6 mei  
2018 

PO+VO Meivakantie 

7 mei 2018 VO+swvVO Monitoren of alle toelatingsbesluiten zijn ingevoerd 

10 mei 2018  Hemelvaart 

Medio mei 
(1wk na uitslag 
eindtoets) 

PO Indien er sprake is van een herzien advies, dan neemt het PO ALTIJD contact op met het 
VO waar de leerling is aangemeld. Het PO voert het herziene advies in LDOS in. Indien 
het herziene advies leidt tot een aanmelding op een andere school, dan halen de ouders 
het aanmeldformulier en dossier op bij de school van eerste aanmelding en nemen dat 
bij de aanmelding op de volgende school mee. 

Uiterlijk 18 mei 
2018 

PO Invoeren alle scores van de eindtoets  + uploaden profielbladen 

21 mei  2018  2e Pinksterdag 

22+23 mei 2018 Ouder(s) Aanmeldingen i.v.m. herziene adviezen 

Eind mei PO In applicatie invoeren welke leerlingen verhuisd zijn, of groep 8 doubleren. Doubleurs 
overzetten naar volgend schooljaar. 

Uiterlijk 6 juni 
2018 

VO Invoeren alle toelatingsbesluiten van aanmeldingen o.b.v. herzien advies 
NB: Alle besluiten zijn nu ingevoerd 

11 juni 2018 swvVO Monitoren of alle leerlingen zijn aangenomen 

20  juni 2018 PO 
+VO 

Kennismakingsdag/Informatiemiddag op scholen voor VO 
(jaarlijks  3e woensdag van juni) 

7 juli 2018 t/m 19 
augustus 2018 

PO+VO Zomervakantie 

 
 
 
 


