BOVO-jaaroverzicht regio Haaglanden 2018-2019, v2
Maand
augustus
september
september
september

september
september

september

oktober

oktober

oktober

oktober
oktober

Primair onderwijs
Datum
ma 27
Start schooljaar
ma 3-9 t/m Inrichten POVO OT
vr 21-9
Importeren basisschoolverlaters en invoeren/opschonen gebruikers.

Voortgezet onderwijs

ma 3

Start aanmelding leerlingen VSO
Zie de website van de betreffende VSO-school voor de aanmeldings-en toelatingsprocedure.
ma 3-9 t/m Afnameperiode intelligentieonderzoeken LWOO/PrO
vr 16-11 Let op: BOVO verstuurt half september een mailing over de
vergoedingsregeling CAP.
wo 19
Voorlichting BOVO-procedure
09.00-17.30 uur: Starterscursus m.b.t. de overstap van po naar vo.
wo 26
Voorlichting POVO OT
13.30-15.30 uur of 15.45-17.45 uur: Starterscursus m.b.t. het werken met de
digitale applicatie.
wo 26
Facultatief casusoverleg leerlingdossiers
09.00-17.00 uur: Sparren met deskundigen van BOVO en/of de
samenwerkingsverbanden (vooraf aanmelden verplicht).
ma 1-10 t/m
Toelatingsbeleid vo
vr 12-10
Vo-scholen bereiden het toelatingsbeleid, de beschikbare capaciteit en de
niveaus voor de voorkeurslijst voor i.v.m. goedkeuring van het bestuur.
Let op: BOVO verstuurt hierover in september een mailing.
ma 1-10 t/m Aanmelden Kopklas
do 29-11 Zie de website van de Haagse Kopklas voor de aanmeldings- en
toelatingsprocedure.
ma 1
Procesgang overstap po-vo voor ouders
Po-scholen beschrijven het -door het schoolbestuur goedgekeurde- proces
van de overgang van po naar vo op de schoolwebsite en/of schoolgids.
uiterlijk
wo 3
wo 10
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Deadline aanmelden vergoedingsregeling CAP voor LWOO/PrO
Voor LWOO- en PrO-leerlingen is intelligentieonderzoek verplicht.
BOVO-verdiepingsmiddag po en vo
Voorlichting en kennisdeling over verschillende po-vo onderwerpen.
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Maand

Datum

Primair onderwijs

Voortgezet onderwijs
Herfstvakantie
22 t/m 26 oktober

oktober

wo 31

november

uiterlijk
do 1

Facultatief casusoverleg leerlingdossiers
09.00-17.00 uur: Sparren met deskundigen van BOVO en/of de
samenwerkingsverbanden (vooraf aanmelden verplicht).
Toelatingsbeleid vo
Vo-scholen publiceren het -door het schoolbestuur goedgekeurdetoelatingsbeleid, incl. voorrangsregels, evt. bijzondere inrichting en aantal
lesplaatsen per niveau, via een directe link op de homepage van de
schoolwebsite.

november

do 1-11 t/m Meegeven concept aanmeldformulier met voorlopig basisschooladvies en
wo 21-12 scholenlijst (oriëntatieformulier)
In verband met de oriëntatieperiode op het vo.

november

ma 12-11 Afnameperiode sociaal-emotionele onderzoeken LWOO-leerlingen
t/m vr 11-1 Let op: BOVO verstuurt begin november een mailing over de
vergoedingsregeling SEM.

november

wo 14 & 21 Facultatief casusoverleg leerlingdossiers
09.00-17.00 uur: Sparren met deskundigen van BOVO en/of de
samenwerkingsverbanden (vooraf aanmelden verplicht).
Facultatief casusoverleg leerlingdossiers
wo 12
09.00-17.00 uur: Sparren met deskundigen van BOVO en/of de
samenwerkingsverbanden (vooraf aanmelden verplicht).

december
december

januari
januari

januari

uiterlijk
wo 12

Deadline aanmelden LWOO-leerlingen vergoedingsregeling SEM
Voor LWOO-leerlingen met een IQ van 91-120.
Kerstvakantie
24 december t/m 4 januari

ma 7-1 t/m
Start oriëntatieperiode vo inclusief open dagen
vr 8-2
Maandag 7 januari t/m vrijdag 8 februari. Leerlingen en ouders oriënteren zich op vo-scholen.
vanaf
Afname LVS-toetsen (M8)
ma 14
Houd bij de planning rekening met het tijdig definitief maken van het OKR en
leerlingdossier.
do 17
Cursussen POVO OT (14.30-17.00 uur)
Op basis van ervaring kiezen deelnemers voor de starterscursus of de
voorlichting over de wijzigingen dit schooljaar.
Zaal 1: Starterscursus m.b.t. het werken met de digitale applicatie.
Zaal 2: Voorlichting wijzigingen in POVO OT.
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Maand
januari

Datum
wo 23

januari

do 24

januari

uiterlijk
do 24
uiterlijk
vr 25

januari

januari

vr 25

januari

za 26

februari
februari
februari
februari

februari
februari
februari
februari

Primair onderwijs
Facultatief casusoverleg leerlingdossiers
09.00-17.00 uur: Sparren met deskundigen van BOVO en/of de
samenwerkingsverbanden (vooraf aanmelden verplicht).
Einde afnameperiode didactische toetsen leerlingen Praktijkonderwijs en
EOA (ISK)
Bepalen basisschooladvies leerlingen Praktijkonderwijs en EOA (ISK)

Voortgezet onderwijs

Definitief maken OKR en dossier leerlingen Praktijkonderwijs en EOA (ISK)
Incl. importeren LVS-toetsen in POVO OT met 2e OSO-import en controle
van bijlagen.
Aanmeldformulieren incl. voorkeurslijst uitreiken leerlingen
Praktijkonderwijs en EOA (ISK)

Start aanmeld- en behandelperiode Praktijkonderwijs en EOA (ISK)
Aanmelden op volgorde van binnenkomst. Bericht van plaatsing uiterlijk 6 weken na aanmelding, verlenging van 4 weken is mogelijk.
za 2-2 t/m vr
Start selectieperiode leerlingen bijzondere inrichtingen
8-2
Zaterdag 2 t/m vrijdag 8 februari.
do 7
Einde afnameperiode didactische toetsen vmbo (LWOO), havo en vwo
uiterlijk
do 7
uiterlijk
vr 8

Bepalen basisschooladvies leerlingen vmbo (LWOO), havo en vwo

Definitief maken OKR en dossier leerlingen vmbo (LWOO), havo en vwo
Incl. importeren LVS-toetsen in POVO OT met 2e OSO-import en controle
van bijlagen.
vr 8
Aanmeldformulieren incl. voorkeurslijst uitreiken leerlingen vmbo (LWOO),
havo en vwo
za 9-2 t/m vr
Eerste aanmeldingsperiode leerlingen vmbo (LWOO), havo en vwo (incl. leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte)
22-2
Zaterdag 9 t/m vrijdag 22 februari. Let op: aanmeldingsperiode duurt twee weken!
za 9-2 t/m
wo 20-3
vr 15

Behandelperiode
Direct na de eerste aanmelding t/m woensdag 20 maart.
Bericht over de toelaatbaarheid van leerlingen bijzondere inrichting
Leerlingen die toelaatbaar zijn kunnen deze bijzondere inrichting op hun
voorkeurslijst opgeven.
Voorjaarsvakantie
25 februari t/m 1 maart

Versie 1: juni 2018

pagina 3 van 5

Maand
maart

Datum
do 21

maart

vr 22

maart

ma 25-3 t/m
di 2-4
wo 3 en
do 4
do 4

april
april
april
april
april

april
april
april

Primair onderwijs

Voortgezet onderwijs
Nemen van toelatingsbesluiten en verwerken in POVO OT
Bij overaanmelding toepassen van voorrangsregels en loting.
NB Nog geen communicatie over toelatingsbesluiten aan ouders en po.
Nog beschikbare plaatsen verwerken in POVO OT

Plaatsen van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte, die niet op de school van eerste keuze zijn geplaatst.
Plaatsing gebeurt m.b.v. het samenwerkingsverband vo (maandag 25 maart t/m dinsdag 2 april)
Loting en matching eerste aanmeldingsperiode voor leerlingen die niet geplaatst zijn op de school van eerste keuze
met evt. uitloop naar donderdag 4 april
Bericht van plaatsing aan ouders en po-scholen leerlingen vmbo, havo en vwo
(eind van de dag)
ma 8
Versturen van de originele onderzoeksverslagen en profielbladen
Van definitief toegelaten leerlingen door po-school aan vo-school. (NB Maak een kopie voor de eigen administratie).
ma 8-4 t/m
Start tweede aanmeldingsperiode (oriëntatie en aanmelden)
vr 12-4
Maandag 8 t/m vrijdag 12 april. Let op: Aanmeldingsperiode duurt één week!
ma 15-4 t/m Afname eindtoets
wo 15-5 De verschillende eindtoetsen hebben ieder een eigen afnamemoment.
ma 15 en
di 16
di 16

Loting en matching leerlingen tweede aanmeldingsperiode
Bericht van plaatsing aan ouders en po-scholen van leerlingen tweede aanmeldingsperiode

vanaf
wo 17

Nog beschikbare plaatsen verwerken in de Scholenwijzer/POVO OT
Paasweekeinde 19 april t/m 22 april
Meivakantie po en vo 22 april t/m 3 mei

mei

mei

mei

ma 6

In POVO OT controleren of alle leerlingen zijn aangemeld of toegelaten
Alle niet aangemelde leerlingen doorgeven aan BOVO

vanaf half Uitslag eindtoets
mei
De uitslag van de eindtoetsen komt op verschillende data binnen via de
toetsaanbieder.
data volgen Heroverweging en mogelijke bijstelling BSA n.a.v. de eindtoets
later
Basisscholen heroverwegen wanneer de eindtoets hoger is dan het BSA.
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Maand
mei

Primair onderwijs
Datum
data volgen Verwerken uitslag eindtoets in POVO OT
later
Voor elke leerling wordt het eindtoetsformulier in POVO OT ingevuld.

Voortgezet onderwijs

Hemelvaart
30 (en 31) mei
mei

data volgen
later

juni

data volgen
later

juni

wo 26-6 en
woe 3-7
di 2-7 t/m vr
12-7
uiterlijk 12-7

juli
juli
juli

wo t/m vr
10, 11 en 12

Gesprekken n.a.v. bijstelling BSA
De vo-school overlegt met ouders over plaatsingsmogelijkheden.
Verwerken plaatsing n.a.v. eindtoets in POVO OT
Voor leerlingen met een bijgesteld advies wordt het eindtoetsformulier in
POVO OT ingevuld.
Tweede Pinksterdag 10 juni
Uitwisselingsmarkt
In- en uitschrijfbewijzen printen voor eigen dossiers
Import OKR'en en bijlagen
Van POVO OT naar het leerlingadministratiepakket via OSO.
Kennismakingsdagen op nieuwe vo-school
Zomervakantie
22 juli t/m 30 augustus
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.
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