Voorlopig schooladvies en oriëntatieformulier
ter oriëntatie van ouders op het vo
Als gevolg van de nieuwe aanmeldprocedure voor het vo sinds vorig jaar is bestuurlijk afgesproken dat basisscholen vóór de
kerstvakantie een voorlopig basisschooladvies aan ouders meegeven. Basisscholen geven dit voorlopige schooladvies voor de
kerstvakantie vanwege de kortere periode van open dagen van het vo in vergelijking tot voorgaande jaren. Het voorlopige
schooladvies wordt weergegeven op het oriëntatieformulier en hieraan gekoppeld zit een lijst van scholen, die overeenkomt
met het advies. Met het voorlopige advies en de bijbehorende scholenlijst kunnen ouders zich gericht oriënteren op het vo.
Het oriëntatieformulier met het voorlopige advies en bijbehorende scholenlijst zijn ten opzichte van afgelopen jaar enigszins
aangepast. Het oriëntatieformulier is nu veel meer gericht op de oriëntatieperiode. Zo zijn de teksten aangepast en is de mogelijkheid
tot het zetten van parafen en handtekeningen van ouders op dit formulier niet nodig en dus weggelaten. Het woord ‘Concept’ staat
nog wel bovenaan het formulier. Dit is een standaard van POVO OT en kan niet worden weggelaten. De oriëntatieformulieren zijn
vanaf nu beschikbaar in POVO OT.
Onderstaand wordt stap voor stap uitgelegd wat de werkwijze is in POVO OT voor het maken van de oriëntatieformulieren, welke tips u ouders kunt meegeven en hoe gehandeld wordt bij uitzonderingen, zoals bij de adviezen Kopklas,
ISK (EOA) en VSO.
De oriëntatieformulieren met het voorlopige advies en de scholenlijst worden in de periode van 1 november t/m 19 december
2018 uitgeprint en meegegeven aan de ouders.
Let op! Ouders gaan in de oriëntatieperiode nog niet aanmelden en hoeven het oriëntatieformulier daarom nog niet te
ondertekenen of in te leveren. Op 8 februari 2019, vlak voor de start van de eerste aanmeldingsperiode, worden de
definitieve aanmeldformulieren met een voorkeurslijst geprint, waarmee ouders daadwerkelijk op het vo gaan aanmelden.
Hierover ontvangt u in januari 2019 de benodigde instructie.

Werkwijze in POVO OT:
1.

Het geven van een voorlopig basisschooladvies
Om het juiste concept aanmeldformulier te maken, wordt per leerling een voorlopig advies gegeven.

Stappen in POVO OT

2.

STAP

MENU

HANDELING

1

Leerlingen > Onderwijskundig rapporten

- Vul op tabblad 4 het voorlopige basisschooladvies in.
- Klik op ‘Opslaan’ links op het scherm.

Het aanmaken en printen van het Oriëntatieformulier
STAP
MENU
HANDELING
LET OP: Maak de oriëntatie-/aanmeldformulieren nog NIET definitief. Dit doet u pas op vrijdag 8 februari 2019. Bij
het definitief maken van het aanmeldformulier wordt er een aanmeldcode aangemaakt en kan er actief worden
aangemeld op de vo-school van 1e keuze. Dit mag pas vanaf 9 februari 2019.
2
Aanmeldingen VO > Aanmeldformulier
Voor alle leerlingen gelijktijdig:
- Selecteer de leerlingen voor wie u het concept
aanmeldformulier (pdf) wilt aanmaken door een vinkje te
zetten in de eerste kolom van het overzicht.
- Klik vervolgens op het icoontje
links op het scherm.
- Kies nu voor de optie ‘Maak een pdf van de conceptversie(s)
van het formulier’ en klik op OK.
- Er wordt nu een totaal-pdf-bestand van alle geselecteerde
leerlingen gemaakt.
- Sla het bestand op en/of print het bestand.
Per leerling:
- Klik op de naam van de leerling in het overzicht.
- Klik nu op het icoontje
links op het scherm.
- Er wordt nu een pdf-bestand van de gekozen leerling
gemaakt, wat u vervolgens kunt opslaan en/of printen (zie
stap 3).

STAP
3

MENU
Printen pdf

HANDELING
- Het oriëntatieformulier bestaat uit drie pagina’s.
Pagina 1: Algemene gegevens leerling en basisschool, emailadressen ouders, basisschooladvies en eventuele
ondersteuningsbehoefte.
Pagina 2: Lijst met scholen, die passen bij het advies van de
leerling.
Pagina 3: Voorrangsregels en akkoordverklaring.
- Als de oriëntatieformulieren voor alle leerlingen gelijktijdig
zijn aangemaakt, dan kan er uitsluitend enkelzijdig worden
geprint. Bij dubbelzijdig printen komt namelijk op de
achterzijde van pagina 3 van de eerste leerling de 1e pagina
van volgende leerling te staan.

3. Tips aan ouders:
a.

b.
c.

d.

Is er sprake van een meervoudig schooladvies? Of bestaat er nog twijfel over het schooladvies? Dan is het van
belang om ouders te adviseren zich breed te oriënteren op het vo. Dit geldt met name als een leerling op de grens
zit van de vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg en de vmbo-theoretische leerweg, of op de grens van de vmbotheoretische leerweg en havo.
Ouders kunnen in de maand december alvast informatie verzamelen via de website van de vo-scholen, maar
kunnen ook gebruikmaken van de papieren of digitale scholenwijzer van de gemeente Den Haag.
Het is raadzaam om voor de start van de open dagen te inventariseren wanneer de open dagen en/of
informatieavonden worden gehouden op de scholen waar ouders en leerling interesse in hebben. De informatie
m.b.t. de open dagen is te vinden op de eigen website van de scholen en in de digitale scholenwijzer
(http://scholenwijzer.denhaag.nl).
Op de scholenlijst worden alleen scholen weergegeven binnen onze regio (Den Haag, Rijswijk, LeidschendamVoorburg). Wanneer ouders zich (ook) willen oriënteren buiten de regio, dan kan dat natuurlijk.

4. Uitzonderingen
a.

b.

c.

Kopklas
Voor de kopklas-leerlingen hoeft geen oriëntatieformulier te worden gemaakt in POVO OT. U maakt voor een kopklasleerling het aanmeldformulier direct definitief en geeft alleen blad 1 met de unieke aanmeldcode mee. Het HCO meldt met
deze code de leerling aan in POVO OT. Daarnaast kan een eigen aanmeldformulier voor de Kopklas worden
gedownload via http://haagsekopklas.nl.
ISK (EOA)
Wanneer u een leerling wilt doorverwijzen naar ISK, dan worden op het oriëntatie- en aanmeldformulier altijd alle
scholen vermeld met een ISK-afdeling. Afhankelijk van het niveau zult u de ouders verwijzen naar een specifieke ISK
afdeling. Geef dit eventueel aan op de lijst met scholen.
VSO
Voor toekomstige VSO-leerlingen is er geen voorkeurslijst met scholen. Reden hiervoor is dat niet alle VSOscholen meedoen met POVO OT. U hoeft voor deze leerlingen dus geen oriëntatieformulier mee te geven.
Ouders kunnen ter oriëntatie wel gebruik maken van de Scholenwijzer (http://scholenwijzer.denhaag.nl). De
VSO-scholen, die wel werken met POVO OT, ontvangen wel graag de unieke aanmeldcode. Voor hen print u
daarom van het definitieve aanmeldformulier de eerste bladzijde en laat dit door de ouders inleveren bij de
vso-school. De VSO-scholen, die wel meedoen in POVO OT, zijn:
- alle locaties van het Pleysier College
- het Piramide College VSO.

CONCEPT

Voorkeuren

bij BSA: VMBO TL

Hieronder staan de scholen die passen bij het voorlopige basisschooladvies van uw kind. U kunt deze lijst gebruiken om te bepalen
welke scholen u wilt bezoeken tijdens de open dagen. Hiervoor kunt u ook kijken op de websites van de scholen en de (digitale)
Scholenwijzer van gemeente Den Haag. Probeer minimaal 5 scholen te bezoeken.
Vlak voor de aanmeldingsperiode ontvangt u van de basisschool het aanmeldformulier met het definitieve basisschooladvies. Op dit
formulier vult u uw favoriete scholen in en meldt u uw kind aan.
(De scholen zijn, van links naar rechts, alfabetisch gerangschikt op schoolnaam conform Scholenwijzer Den Haag)

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Christelijk College De Populier
Lyceum
Segbroek
vmbo tl
Dalton Voorburg
Voorburg
vmbo tl
Edith Stein College
Centrum
vmbo tl
Haags Montessori Lyceum
Haagse Hout
vmbo tl
Johan de Witt Scholengroep
Centrum
vmbo tl
Maris College - Houtrust
Segbroek
mavo tto
Montaigne Lyceum
Leidschenveen/Ypenburg
vmbo tl
's Gravendreef College
Leidschenveen/Ypenburg
vmbo tl
Sint-Maartenscollege
Voorburg
vmbo tl
Veurs Lyceum Leidschendam
Leidschendam
vmbo tl
Wellantcollege Madestein
Loosduinen
vmbo tl

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

College St. Paul
Haagse Hout
vmbo tl
De Vrije School
Haagse Hout
vmbo tl
François Vatelschool
Haagse Hout
vmbo tl
Heldring College
Segbroek
vmbo tl
Lyceum Ypenburg
Leidschenveen/Ypenburg
vmbo tl
Maris College - Bohemen
Loosduinen
vmbo tl
Rijswijks Lyceum
Rijswijk
vmbo tl
's Gravendreef College Leidschendam
Leidschendam
vmbo tl
Stanislascollege; Rijswijk - Beweeg
vmbo
Rijswijk
vmbo tl
Veurs Voorburg
Voorburg
vmbo tl
Wellantcollege Westvliet
Leidschenveen/Ypenburg
vmbo tl

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Corbulo College
Voorburg
vmbo tl
Diamant College
Haagse Hout
vmbo tl
GSR
Rijswijk
vmbo tl
Hofstad Mavo Havo
Loosduinen
vmbo tl
Maris College - Houtrust
Segbroek
vmbo tl
Maris College - Statenkwartier Statenkwartier
Scheveningen
vmbo tl
Roemer Visscher College
Escamp
vmbo tl
Segbroek College
Segbroek
vmbo tl
Van Vredenburch College
Rijswijk
vmbo tl
Wateringse Veld College
Escamp
vmbo tl
Zuid-West College
Escamp
vmbo tl
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CONCEPT

Voorrangsregels (indien van toepassing)
Sommige middelbare scholen werken met voorrangsregels. Dit ziet u op de websites van de scholen. LET OP: De voorrangregels gelden
alleen in de eerste aanmeldingsperiode én bij de school van eerste keuze (nummer 1). De school bekijkt of uw kind recht heeft op
voorrang.
Onderstaande voorrangsregels kunnen voorkomen:

☐ de broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus) zit al op de middelbare school
☐ het betreft een kind van een personeelslid van de middelbare school
☐ de leerling komt van eenzelfde soort traditionele vernieuwingsschool (Montessori, Dalton, Vrije School, Freinet, Jenaplan)
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