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OvMeBrOdin Friesland*		
VO -

Actie

Verantwoordelijkheid

Planning data voor warme overdracht voor groepen
leerlingen (individuele leerlingen in onderling overleg
vo-mbo)

Betrokken VO en MBO scholen
Ondersteuningsfunctionarissen/decanen

Eerste week februari

Bepalen welke leerlingen in aanmerking komen
voor de warme overdracht in verband met hun
ondersteuningsbehoefte

Ondersteuningsfunctionarissen
VO-school

Februari

Inventariseren van de (voorlopige) schoolkeuze van de
leerlingen. Specifieke aandacht voor leerlingen die nog
geen keuze hebben gemaakt

Decanen VO-school

Februari

Invullen overdrachtsformulieren voor leerlingen met
een extra ondersteuningsbehoefte (gebruik provinciaal
format)

Ondersteuningsfunctionarissen
VO-school

Eerste week van maart

Vaststellen van en instemmen met de inhoud van het
overdrachtsdossier in samenwerking met ouders en
leerling

Ondersteuningsfunctionarissen
VO-school In afstemming met ouder(s)
en leerling

Tweede week van maart

Overdrachtdossier klaar op school VO

Ondersteuningscoördinator VO i.s.m.
decaan VO

Derde week van maart

Leerling meldt zich aan bij het MBO

Leerling, ouders en decaan VO

Vóór 1 april

Warme overdracht op VO school

MBO neemt het initiatief

Vanaf aanmelding, in
overleg tussen VO en
MBO scholen

Betrokken MBO school

Vanaf aanmelding, op
initiatief van het MBO

Overzicht van bij het MBO aangemelde leerlingen
sturen naar decanen VO

Betrokken MBO school

Iedere twee weken vanaf
1 april tot 1 oktober

Inventarisatie van leerlingen die zich nog niet hebben
aangemeld bij het MBO (in de laatste week voor de
meivakantie worden leerlingen hier op aangesproken)

Decanen VO

Iedere twee weken vanaf
1 april tot 1 juni

Leerlingen die zich nog niet hebben aangemeld bij het
MBO worden uitgenodigd voor een oriëntatiebijeenkomst. Leerlingen melden zich alsnog aan.

Decanen VO i.s.m. betrokken
MBO scholen

Eerste week juni

Doorgeven van de namen van leerlingen die niet zijn
geslaagd en het jaar overdoen binnen het VO.

Decanen VO

Derde week juni

Bij de diploma-uitreiking wordt de leerling gevraagd bij
welke MBO-instelling hij/zij zich heeft aangemeld. De
decaan noteert dit en vergelijkt dit met de informatie
van het MBO

Decanen VO

Bij diploma-uitreiking

Namen van leerlingen die zich niet bij het MBO hebben
aangemeld worden doorgegeven aan het RMC.

Decanen VO i.s.m. teamleiders VO

Derde week juni

Het MBO inventariseert welke leerlingen al dan niet
verschijnen. Leerlingen die niet komen worden gemeld
bij het RMC

Betrokken MBO school

Start eerste leerjaar MBO
en vervolgens tot iedere
leerling is geplaatst!

Start ondersteuning zorgleerlingen in het MBO.

Zorgcoördinator MBO

Vanaf aanvang schooljaar

Intakegesprek op MBO locatie

Wanneer

Let op: bij een tussentijdse overgang van een leerling van het VO naar het MBO, vindt overleg en informatieoverdracht
plaats tussen de betrokken VO en MBO scholen, totdat de leerling bij het MBO staat ingeschreven.
* Deze overdrachtskalender is in onderling overleg ontwikkeld door de Samenwerkingsverbanden VO, de MBO’s, de provinciale decanenvereniging en het RMC.

