BOVO Jaaroverzicht 2020-2021
maand

week datum

primair onderwijs

voortgezet onderwijs
Zomervakantie
ma 20 juli t/m vr 28 aug 2020

Augustus 2020

36

ma 31 aug

September 2020

36

ma 31 aug t/m vr 4
sep

Start schooljaar
Controle contactgegevens ouders en leerlingen in leerlingadministratiesysteem
(Esis/ParnasSys)
> Let op: wanneer uw administratiesysteem up to date is, levert dit tijdswinst op bij het
invullen van het onderwijskundig rapport en het verwerken van de contactgegevens in POVO
OT t.b.v. de digitale berichtgeving aan ouders

36-46 ma 31 aug t/m vr 13 Afnameperiode intelligentieonderzoeken lwoo/pro-leerlingen
nov
37 ma 7 sep
Start aanmelding leerlingen vso
Zie de website van de betreffende vso-school voor de aanmeldings- en toelatingsprocedure
37-39 ma 7 t/m vr 25 sep Inrichten POVO OT
- Importeren basisschoolverlaters
- Controle basisgegevens en schoolloopbaan
- Invoeren/opschonen gebruikers
37-40 ma 7 sep t/m vr 2
Toelatingsbeleid vo
okt
Vo-scholen bereiden hun toelatingsbeleid voor, inclusief voorrangsregels, eventueel
bijzondere inrichting en aantal lesplaatsen per niveau
Uiterlijk vrijdag 2 oktober leveren scholen ter goedkeuring het toelatingsbeleid bij het bestuur
aan
39 wo 23 sep
BOVO bijeenkomst over de overstap van po naar vo (po)*
13.30 - 17.00 uur
Toelichting op de procedure-afspraken en het opstellen en onderbouwen van het
basisschooladvies en onderwijskundig rapport, inclusief passend onderwijs
40 wo 30 sep
BOVO bijeenkomst over de overstap van po naar vo (po)*
13.30 - 17.00 uur
Toelichting op de procedure-afspraken en het opstellen en onderbouwen van het
basisschooladvies en onderwijskundig rapport, inclusief passend onderwijs

Oktober 2020

40-48 ma 28 sep t/m vr 27
Aanmelden Kopklas
nov
Zie de website van de Haagse Kopklas voor de aanmeldings- en toelatingsprocedure
40 uiterlijk wo 30 sep Deadline aanmelding vergoedingsregeling intelligentieonderzoeken lwoo/pro-leerlingen
Voor lwoo- en pro-leerlingen is intelligentieonderzoek verplicht, tenzij het een leerling van
een pilot-school opting out lwoo betreft
40

uiterlijk do 1 okt

Toelichting overstap van po naar vo voor ouders
De po-school beschrijft in de schoolgids of op de schoolwebsite de overgang van po naar vo
en de rol van de school daarin
De toelichting dient te worden goedgekeurd door het schoolbestuur

40

do 1 okt

BOVO bijeenkomst POVO OT voor het po*
16.00 - 18.00 uur
Informatiebijeenkomst over het werken met de digitale applicatie POVO OT

40-44 do 1 t/m vr 30 okt

Voorbereiding digitale berichtgeving voor ouders
Inventariseren en verwerken contactgegevens en keuze ouders in POVO OT t.b.v. de digitale
berichtgeving over de aanmelding en het toelatingsbesluit van hun kind

41

wo 7 okt

Casusoverleg leerlingdossiers
09.00 - 17.00 uur
Mogelijkheid tot sparren met deskundigen van SPPOH, SWVZHW en BOVO
Denk aan sparren over het basisschooladvies, de ondersteuningsbehoefte of het aanbod van
vo-scholen

41

wo 7 okt

BOVO bijeenkomst POVO OT voor het po*
14.00 - 16.00 uur
Informatiebijeenkomst over het werken met de digitale applicatie POVO OT

42

wo 14 okt

42

do 15 okt

42

uiterlijk vr 16 okt

Verdiepingsmiddag po en vo*
13.30 - 17.00 uur
Jaarlijkse ontmoetingsbijeenkomst voor collega's uit het po en het vo, inclusief workshops
Casusoverleg leerlingdossiers
09.00 - 17.00 uur
Mogelijkheid tot sparren met deskundigen van SPPOH, SWVZHW en BOVO
Denk aan sparren over het basisschooladvies, de ondersteuningsbehoefte of het aanbod van
vo-scholen
Toelatingsbeleid vo
Vo scholen ontvangen uiterlijk vrijdag 16 oktober terugkoppeling van het bestuur over het
toelatingsbeleid
Herfstvakantie
ma 19 t/m vr 23 okt 2020

44-51 ma 26 okt t/m vr 18 Afnameperiode sociaal-emotionele onderzoeken lwoo-leerlingen
dec
44 uiterlijk di 27 okt

November 2020

44

wo 28 okt

45

uiterlijk ma 2 nov

Verwerken capaciteit in POVO OT
t.b.v. de Scholenwijzer

Casusoverleg leerlingdossiers
09.00 - 17.00 uur
Mogelijkheid tot sparren met deskundigen van SPPOH, SWVZHW en BOVO
Denk aan sparren over het basisschooladvies, de ondersteuningsbehoefte of het aanbod van
vo-scholen
Toelatingsbeleid vo
Vo-scholen publiceren het - door het schoolbestuur goedgekeurde - toelatingsbeleid, incl.
voorrangsregels, aantal lesplaatsen per niveau en evt. bijzondere inrichting, via een directe
link op de homepage van de schoolwebsite

45-51 ma 2 nov t/m vr 18
dec

Oriëntatieformulier met voorlopig basisschooladvies en scholenlijst meegeven aan ouders
t.b.v. de oriëntatieperiode op het vo

45-51 ma 2 nov t/m vr 18
dec

Verwerken definitieve keuze ouders m.b.t. digitale berichtgeving in POVO OT
In POVO OT vastleggen voor welke vorm van digitale berichtgeving ouders kiezen en
toevoegen e-mail adressen en mobiele telefoonnummers

Oriëntatieperiode pro
45-5 za 7 nov t/m vr 5 feb

Oriëntatieperiode praktijkonderwijs, inclusief open dagen
Leerlingen en ouders oriënteren zich op het praktijkonderwijs
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maand

December 2020

week datum
45

do 5 nov

46

wo 11 nov

47

wo 18 nov

48

do 26 nov

49

wo 2 dec

50

uiterlijk wo 9 dec

50

do 10 dec

51

wo 16 dec

primair onderwijs

voortgezet onderwijs

Zomervakantie
Casusoverleg leerlingdossiers
ma 20 juli t/m vr 28 aug 2020
09.00 - 17.00 uur
Mogelijkheid tot sparren met deskundigen van SPPOH, SWVZHW en BOVO
Denk aan sparren over het basisschooladvies, de ondersteuningsbehoefte of het aanbod van
vo-scholen
Uitwisselingsmarkt: een terugkoppeling van vo naar po*
Inclusief casusoverleg: mogelijkheid tot sparren met deskundigen van SPPOH, SWZHW en BOVO
13.00 - 18.00 uur
Uitwisselingsmarkt: een terugkoppeling van vo naar po*
Inclusief casusoverleg: mogelijkheid tot sparren met deskundigen van SPPOH, SWZHW en BOVO
13.00 - 18.00 uur
Casusoverleg leerlingdossiers
09.00 - 17.00 uur
Mogelijkheid tot sparren met deskundigen van SPPOH, SWVZHW en BOVO
Denk aan sparren over het basisschooladvies, de ondersteuningsbehoefte of het aanbod van
vo-scholen
Casusoverleg leerlingdossiers
09.00 - 17.00 uur
Mogelijkheid tot sparren met deskundigen van SPPOH, SWVZHW en BOVO
Denk aan sparren over het basisschooladvies, de ondersteuningsbehoefte of het aanbod van
vo-scholen
Deadline aanmelding vergoedingsregeling sociaal-emotioneel onderzoek
Voor lwoo-leerlingen met een IQ vanaf 91 t/m 120
Casusoverleg leerlingdossiers
09.00 - 17.00 uur
Mogelijkheid tot sparren met deskundigen van SPPOH, SWVZHW en BOVO
Denk aan sparren over het basisschooladvies, de ondersteuningsbehoefte of het aanbod van
vo-scholen
Casusoverleg leerlingdossiers
09.00 - 17.00 uur
Mogelijkheid tot sparren met deskundigen van SPPOH, SWVZHW en BOVO
Denk aan sparren over het basisschooladvies, de ondersteuningsbehoefte of het aanbod van
vo-scholen
Kerstvakantie
ma 21 dec 2020 t/m vr 1 jan 2021

Oriëntatieperiode vo
Januari 2021

1-5

ma 4 jan t/m vr 5
feb
ma 4 jan t/m vr 5
feb

Oriëntatieperiode vo, inclusief open dagen
Leerlingen en ouders oriënteren zich op het vo
Uitnodigen ouders om een account in POVO OT te maken voor de digitale berichtgeving of
digitaal aanmelden
Ouders die kiezen voor de e-mail hoeven niet uitgenodigd te worden

1

vanaf do 7 jan

Afname LVS- toetsen (M8)
Houd bij de planning rekening met het tijdig definitief maken van het onderwijskundig
rapport en leerlingdossier (uiterlijk vrijdag 5 februari)

2

do 14 jan

4

ma 25 t/m vr 29 jan

5

di 2 feb

Einde afnameperiode didactische toetsen

5

uiterlijk do 4 feb

Bepalen basisschooladvies leerlingen

5

uiterlijk vr 5 feb

5

vr 5 feb

Definitief maken onderwijskundig rapport en dossier leerlingen
Incl. importeren LVS-toetsen in POVO OT met 2e OSO-import en controle van bijlagen
Regionaal aanmeldformulier met voorkeurslijst uitreiken aan leerlingen/ouders

5

vanaf za 6 feb

BOVO bijeenkomst over de overstap van po naar vo en POVO OT voor het vo*
13.30 - 17.00 uur
Toelichting op de procedure-afspraken en het aanmelden, behandelen en toelaten van
leerlingen, inclusief passend onderwijs; over het werken met de digitale applicatie POVO OT
en over digitaal aanmelden
Selectieperiode leerlingen bijzondere richtingen

Periode 1
Februari 2021

Fase 1

5-7

za 6 t/m vr 19 feb

5-11 za 6 feb t/m di 16
mrt
6
wo 10 feb

Maart 2021

11

uiterlijk di 16 mrt,
17.00 uur
di 16 mrt

11

do 18 mrt

Start aanmeldings- en behandelperiode EOA (ISK)
Bericht van plaatsing uiterlijk 6 weken na aanmelding, verlenging van 4 weken is mogelijk
Eerste aanmeldingsperiode voor leerlingen pro, vmbo, havo, vwo
(incl. leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte)
Behandelperiode
Direct vanaf de eerste aanmelding t/m dinsdag 16 maart
Bericht over de toelaatbaarheid van leerlingen bijzondere inrichting
Leerlingen die toelaatbaar zijn kunnen deze school/scholen met bijzondere inrichting op hun voorkeurslijst opgeven
Voorjaarsvakantie
ma 24 t/m vr 28 februari
Nog beschikbare plaatsen verwerken in POVO OT
t.b.v. Fase 3, centrale loting en matching
Decentrale loting, nemen van toelatingsbesluiten en verwerken in POVO OT
Ochtend: bij overaanmelding toepassen van voorrangsregels en loting
Tot 17.00 uur: verwerken toelatingsbesluiten in POVO OT
> Let op: er is nog geen communicatie met ouders en po over toelatingsbesluiten

Fase 2

11-13 do middag 18 mrt
t/m ma 29 mrt

Start Fase 2, maatwerktraject: loting maatwerkleerlingen en inzet SOT
Ochtend: maatwerkloting SWVZHW en BOVO (uitgelote pro en lwoo leerlingen)
Middag: voorbereiding warme overdracht schoolondersteuningsteam SWVZHW (uitgelote pro
en lwoo leerlingen en leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte)
> Let op: vanaf 15.00 uur is in OT zichtbaar welke leerlingen met de loting zijn geplaatst
Plaatsen van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte, die niet geplaatst zijn op de school van eerste keuze
Plaatsing gebeurt m.b.v. het SWVZHW
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week datum

primair onderwijs

voortgezet onderwijs
Zomervakantie
Plaatsingstafel lwoo > 13.00 - 14.00 uur
ma 20 juli t/m vr
28 aug 2020 pro > 15.00 - 16.00 uur
Plaatsingstafel

13

ma 29 mrt

13

di 30 en wo 31 mrt

Centrale loting en matching eerste periode
Voor leerlingen die niet geplaatst zijn op de school van eerste keuze
(m.u.v. leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte)

13

wo 31 mrt, tussen
15.00 - 17.00 uur

Bericht met toelatingsbesluit vanuit BOVO aan ouders van leerlingen eerste periode
tussen 15.00 - 17.00 uur
> Let op: BOVO mag vanuit de AVG alleen ouders berichten die daarvoor via de po- of vo-school toestemming hebben gegeven

13

wo 31 mrt, uiterlijk
do 1 apr

Fase 3

Toelatingsbesluiten zichtbaar in POVO OT
wo 31 mrt vanaf 15.00 uur

Bericht met toelatingsbesluit vanuit de vo-school
vanaf woensdag 31 maart, 15.00 uur, uiterlijk donderdag 1 april
> Let op: bij berichtgeving via de post, brieven niet eerder dan woensdag versturen

wo 31 mrt en do 1
apr

April 2021

13

vanaf wo 31 mrt,
15.00 uur tot
uiterlijk vr 16 apr

13

uiterlijk do 1 apr,
12.00 uur

13

za 3 apr

14

di 6 apr

Vo-school verstuurt brief ouders
Wanneer het in POVO OT voor de vo-school zichtbaar wordt dat een leerling ook in een
andere regio een aanbod tot toelating heeft ontvangen, stuurt de vo-school ouders een brief
met het verzoek hun keuze voor school/regio uiterlijk donderdag 8 april kenbaar te maken.
Versturen van de originele onderzoeksverslagen en profielbladen
Van definitief toegelaten leerlingen door po-school aan vo-school
> Let op: maak een kopie voor de eigen administratie
Verwerken capaciteit in POVO OT
t.b.v. Periode 2
Paasweekend
vr 2 t/m ma 5 april
Publiceren capaciteit Periode 2
Vanaf 10.00 uur staat het overzicht met beschikbare plekken op de Scholenwijzer
> Let op: zaterdag 3 april is Stille Zaterdag

Periode 2

14-15 di 6 t/m di 13 apr,
13.00 uur
14

uiterlijk do 8 apr

15

uiterlijk di 13 apr,
16.00 uur
wo 14 en do 15 apr

15

do 15 apr
15

do 15 apr, tussen
15.00 -17.00 uur

15

do 15 apr na 15.00
uur, uiterlijk vr 16
apr

Meegeven aanmeldformulier periode 2
Let op: niet eerder dan di 6 april meegeven, want anders klopt de scholenlijst niet
Tweede aanmeldingsperiode (oriëntatie en aanmelden)
> Let op: aanmeldingsperiode incl. weekend, tot dinsdag 13 april 13.00 uur
> Let op: er zijn geen officiële open dagen in deze periode, maar het kan zijn dat ouders contact opnemen met de vo-school om zich te oriënteren
Bevestiging van inschrijving door ouders bij aanbod tot toelating in meerdere regio's
Ouders melden bij de scholen van aanmelding of ze gebruik willen maken van het toelatingsbesluit
Verwerken aanmeldingen periode 2 in OT
Centrale loting en matching tweede periode
Voor alle leerlingen die zijn aangemeld in Periode 2
(m.u.v. leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte)
Eventuele centrale maatwerkloting SWVZHW
Indien nodig bij overaanmelding van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte, lwoo of pro, die zijn aangemeld in Periode 2
Bericht met toelatingsbesluit vanuit BOVO aan ouders van leerlingen tweede periode
tussen 15.00 - 17.00 uur
> Let op: BOVO mag vanuit de AVG alleen ouders berichten die daarvoor via de po- of vo-school toestemming hebben gegeven
Toelatingsbesluiten zichtbaar in POVO OT
vanaf 15.00 uur

do 15 apr, na 15.00
uur
16-20 do 15 apr t/m do 20 Afnameperiode eindtoets (incl. inhaalperiode)
mei
> Let op: o.v.b. landelijke data en ontwikkelingen
15 vanaf za 17 apr 10u

Bericht met toelatingsbesluit vanuit de vo-school
vanaf donderdag 15 april, 15.00 uur, uiterlijk vrijdag 16 april
> Let op: bij berichtgeving via de post, brieven niet eerder dan donderdag versturen

15

Verwerken capaciteit in POVO OT
t.b.v. de Restperiode

Publicatie capaciteit Restperiode
Vanaf 10.00 uur worden de beschikbare plekken gepubliceerd op de Scholenwijzer

Restperiode
16

ma 19 apr

16

di 20 apr

Aanmeldformulier restperiode beschikbaar in OT
Zonder voorkeurslijst
- Meegeven aan ouders van leerlingen die nog niet zijn aangemeld
- Ouders, die gebruik willen maken van de restperiode kunnen de po-school benaderen voor
een aanmeldformulier
Start Restperiode
Toelating wordt bepaald op volgorde van binnenkomst, tenzij op dinsdag 20 april sprake is van overaanmelding
Bij overaanmelding geldt: alle aanmeldingen op dinsdag 20 april tot 17.00 uur, worden behandeld alsof deze gelijktijdig zijn binnengekomen
Vervolgens vindt een loting plaats om de volgorde van behandeling te bepalen
De betreffende ouders worden uiterlijk woensdag 21 april, 10.00 uur geïnformeerd over de uitkomst van de loting
Meivakantie
ma 26 apr t/m vr 7 mei 2021

Mei 2021

19

di 11 mei

In POVO OT controleren of alle leerlingen zijn aangemeld
Geef van de niet-aangemelde leerlingen de reden hiervoor door aan BOVO
Dit kan via de servicedesk, o.v.v. het casusnummer
Hemelvaartsdag
do 13 (en vr 14) mei 2021

v.a. 20 vanaf half mei

Uitslag eindtoets
De uitslagen van de eindtoetsen komen op verschillende data binnen, afhankelijk van de
toetsaanbieder
> Let op: o.v.b. landelijke data en ontwikkelingen
Pinksteren
zo 23 en ma 24 mei 2021

21

uiterlijk di 25 mei

21

uiterlijk di 25 mei

Heroverweging en mogelijke herziening basisschooladvies n.a.v. de eindtoets
Po-scholen heroverwegen het schooladvies van leerlingen van wie het toetsadvies hoger is
dan het basisschooladvies en betrekken de ouders hierbij; dit kan leiden tot een herziening
van dat advies
> Let op: o.v.b. landelijke data en ontwikkelingen
Verwerken uitslag eindtoets in POVO OT
Voor elke leerling wordt het eindtoetsformulier in POVO OT ingevuld
> Let op: o.v.b. landelijke data en ontwikkelingen
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week datum

primair onderwijs

21-23 wo 26 mei t/m wo 9
jun
Juni 2021

Juli 2021

23

uiterlijk vr 11 jun

25

wo 23 jun

26-24 ma 28 jun t/m vr 9
jul
26 wo 30 jun
27

uiterlijk vr 9 jul

27

wo 7 t/m vr 9 jul

voortgezet onderwijs
Zomervakantie
Contact met ouders van leerlingen met een herzien advies
ma 20 juli t/m vr
aug 2020overlegt met ouders over plaatsingsmogelijkheden
De28
vo-school
> Let op: o.v.b. landelijke data en ontwikkelingen
Verwerken plaatsing van leerlingen met een herzien advies in POVO OT
Voor alle leerlingen met een herzien advies neemt de vo-school een besluit over de plaatsing
van de leerling en verwerkt deze in POVO OT:
- de plaatsing wordt herzien naar een hoger niveau
- de leerling blijft toegelaten op het eerder vastgestelde niveau
- de ouders besluiten de aanmelding terug te trekken
> Let op: o.v.b. landelijke data en ontwikkelingen
Uitwisselingsmarkt: een warme overdracht van po naar vo*
13.00 - 18.00 uur
In- en uitschrijfbewijzen printen voor eigen dossiers
Uitwisselingsmarkt: een warme overdracht van po naar vo*
13.00 - 18.00 uur
Import onderwijskundige rapporten en bijlagen
Van POVO OT naar het leerlingadministratiepakket via OSO
Kennismakingsdagen op de nieuwe vo-school
Zomervakantie
ma 19 jul t/m vr 27 aug

* De wijze waarop de bijeenkomsten georganiseerd zullen worden is afhankelijk van hoe de situatie rond het Coronavirus zich ontwikkelt. Reserveer wel alvast de data in uw agenda, u wordt tijdig geïnformeerd over de invulling van
de bijeenkomsten en hoe u kunt aanmelden.

Meer informatie en achtergronden met betrekking tot de BOVO-procedure en het BOVO-jaaroverzicht vindt u in het regionale BOVO-procedureboek.
Aan dit jaaroverzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

