POVO

Overlegorgaan Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs
(in de gemeenten: Aalburg, Heusden, Loon op Zand en Waalwijk)

Waalwijk, januari 2021
Geachte ouders,
De aanmelding van leerlingen voor het Voortgezet Onderwijs gebeurt in onze regio door de ouders zelf.
Uit evaluatiegegevens met betrekking tot de aanmeldingsprocedure is gebleken dat de informatie die de ouders
zelf kunnen geven bij de aanmelding heel belangrijk kan zijn voor een juiste plaatsing van kinderen. Om er dus
voor te zorgen dat ouders vanaf het begin betrokken zijn bij de aanmeldingsprocedure en in een eerste stadium
al gegevens kunnen doorgeven, c.q. bespreken met het Voortgezet Onderwijs, worden de ouders in de
gelegenheid gesteld om hun kind zelf aan te melden. Dit betekent dat de basisschool uiteraard wel de adviezen
verstrekt, maar de kinderen niet rechtstreeks aanmeldt bij het Voortgezet Onderwijs.
Hoe gaat de aanmelding in zijn werk:

U krijgt van de basisschool een adviesverklaring voor een bepaald type onderwijs;

U kiest een school voor uw kind;

U meldt uw kind aan bij de school van uw keuze op de datum die in het bijgaande overzicht
aanmelddata staat aangegeven;

U neemt bij deze aanmelding de volgende formulieren mee:

de adviesverklaring inzake overgang basisonderwijs – voortgezet onderwijs (u ontvangt dit
formulier van uw basisschool);

het door u ingevulde aanmeldingsformulier van de gekozen school voor voortgezet onderwijs
(u ontvangt dit formulier van uw basisschool of u kunt het downloaden van de site van de
betreffende vo-school);

Kopie van een reisdocument, waarop de juiste schrijfwijze van de naam en het
burgerservicenummer (BSN) vermeld staat (paspoort of identiteitskaart van het kind of de
bijschrijving van het kind in het paspoort van een of beide ouders).

De scholen voor voortgezet onderwijs melden de basisscholen welke leerlingen zijn ingeschreven;

Andere formulieren dan hierboven beschreven, zoals bijvoorbeeld het leerlingvolgsysteem, worden op
de inschrijfavond niet meegebracht;

De basisscholen verzorgen de verdere toezending van alle gegevens van de leerlingen (via OSO
overdracht van adviesverklaring, gegevens leerlingvolgsysteem, onderwijskundig rapport, ed.).
Belangrijk
MET Praktijkonderwijs Waalwijk is een school voor voortgezet onderwijs die de inschrijving van leerlingen niet kan
centreren rondom deze twee dagen. Mocht u overwegen uw kind aan te melden bij deze school, dan verzoek ik u
vriendelijk z.s.m. contact op te nemen met de directie van MET.
Het bestuur van POVO hoopt u hiermee voldoende te hebben ingelicht.
Met vriendelijke groet,
J. Uijl
Voorzitter

