Procedure aanmelden PO-VO
Dit document beschrijft de procedure van de aanmelding vanuit het basisonderwijs naar de scholen voor
Voortgezet Onderwijs in Hoogeveen. Het beschrijft niet inhoudelijk de totstandkoming van een schooladvies,
maar legt alleen de stappen uit die de basisschool moet nemen om alle gegevens op de juiste manier aan te
leveren aan het Voortgezet Onderwijs.

Aanmelden groep 8 leerling – via digitale route (OSO)
Uw basisschool dient gecertificeerd te zijn voor OSO (OverstapService Onderwijs), het leerlingdossier kan digitaal
uitgewisseld worden tussen het basisonderwijs en de scholen voor Voortgezet Onderwijs in Hoogeveen.
 Het ‘Ouderformulier ‘ graag digitaal invullen (Ouderformulier 2021-2022 Word invulformulier) en daarna
printen en laten ondertekenen door de ouders. Hierin wordt alle relevantie informatie opgevraagd van de
leerling, ouders en/of verzorgers en voorzien van een handtekening van de ouders en/of verzorgers. Deze
dient de basisschool als pdf bijlage mee te sturen met de leerling-gegevens uit het
leelingadministratiepakket.
 Verder moet het ‘Onderwijskundig rapport ‘ (Onderwijskundig rapport 2021-2022 Word invulformulier)
digitaal ingevuld worden, daar de Plaatsingswijzer hierin nog niet helemaal volledig is. Deze ingevulde
OKR bijlage vult de basisschool in en dit bestand stuurt men als bijlage (opgeslagen als PDF document)
mee met de leerling-gegevens uit het leerlingadministratiepakket
 Daarbij dient de ‘Plaatsingswijzer’’ ingevuld te worden en als bijlage meegezonden te worden als pdf.
U stuurt alleen het profiel mee dat past bij uw schooladvies
Op www.plaatsingswijzer.nl vult u de gegeven in van uw leerlingvolgsysteem. U ziet dan het profiel van uw
leerling. Deze kunt u gebruiken bij uw Schooladvies. Op het OKR neemt u het profiel van de leerling over
bij punt 3. Schooladvies, dit is ‘advies VO’ .
 De school vult in hun administratiepakket het ‘advies VO’ in en vult in welke school het dossier mag
ophalen via OSO.
 De basisschool stuurt een mail naar de school van voortgezet onderwijs met in de bijlage een Excel
bestand (naam bijlage, zie de website van de VO scholen). Hierin genoteerd de naam en het bsn nummer
van de betreffende leerlingen die zich willen aanmelden voor 2021/2022 en waarvan de basisschool deze
leerlingen klaar heeft gezet via OSO voor de betreffende school. Aandachtspunt: Indien u ons niet mailt
weten wij niet welke leerlingen wij van jullie kunnen inschrijven!

Aanmelden groep 8 leerling – via analoge route
Op de website van beide scholen zijn 2 bestanden beschikbaar:
 Het ‘Ouderformulier’ (Ouderformulier 2021-2022 (analoog). Dit formulier bevat de administratieve
leerling- en oudergegevens en de leerlijn die de ouders wensen. Dit formulier moet voorzien zijn van een
handtekening van ouders.
 Verder moet het ‘Onderwijskundig rapport ‘ (Onderwijskundig rapport 2021-2022 Word invulformulier)
digitaal ingevuld worden, daar de Plaatsingswijzer hierin nog niet helemaal volledig is. Deze ingevulde OKR
bijlage vult de basisschool in en dit bestand stuurt men als bijlage (opgeslagen als PDF document) mee
met de leerling-gegevens uit het leerlingadministratiepakket.
 Daarbij dient de ‘Plaatsingwijzer’’ ingevuld te worden en als bijlage meegezonden. Op
www.plaatsingswijzer.nl vult u de gegeven in van uw leerlingvolgsysteem. U ziet dan het profiel van uw
leerling. Deze kunt u gebruiken bij uw Schooladvies. Op het OKR neemt u het profiel van de leerling over
bij punt 3. Schooladvies, dit is ‘advies VO’.
 Deze drie documenten, met eventueel extra bijlagen, worden door de basisschool verzonden / afgeleverd
bij de VO-school waar de leerling zich heeft aangemeld (enkelzijdig geprint aanleveren en niet geniet!).
(Alles gescand aanleveren via de mail mag ook).

