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Tijdpad overgangsactiviteiten PO – VO schooljaar 2018 – 2019 

Datum Dag Activiteit Waar 

september 2018 Aanleveren tekst digitale Schoolkeuzegids VO 

21 november woensdag POVO bijeenkomst alle scholen PO en VO in het kader van Doorgaande Leerlijnen 

november  Kennisgeving digitale schoolkeuzegids. Verspreiden flyers en aanmeldingsformulieren PO 

november – december  Bezoek groep 8 op VMBO- en Pro-locaties  Alle VMBO-scholen + Pro College 

januari 2019 – 22  maart 2019 Vullen / samenstellen OSO dossiers door PO en inzage ouders 

14 januari maandag Avondmarkt Nijmegen Zuid Kandinsky College 

15 januari dinsdag Avondmarkt Nijmegen Centrum en Oost Canisius College 

16 januari woensdag Avondmarkt Nijmegen Midden SSgN 

21 januari maandag Avondmarkt Beuningen/Weurt/Ewijk Dominicus College 

22 januari dinsdag Avondmarkt Wijchen Maaswaal College 

23 januari woensdag 
Avondmarkt 
Berg en Dal/Beek/Ubbergen/Ooij 

Notre Dame 

28 januari maandag Avondmarkt Nijmegen West en Lindenholt Mondial College 

29 januari dinsdag Avondmarkt Noord Citadel College 

30 januari woensdag Avondmarkt Malden/Mook/Overasselt/Groesbeek NSG 

13 februari t/m 20 februari Open Huisperiode Alle VO-locaties 

Zaterdag 16 februari Open Dag op alle VO- locaties 

13 februari t/m 8 maart Inleveren aanmeldingsformulier bij het VO 

12 maart dinsdag Vergadering VO scholen m.b.t. eventuele loting 

13 maart woensdag 
Eerste lotingen op scholen die een overaanmelding hebben, ouders van uitgelote leerlingen worden 
daar telefonisch van op de hoogte gebracht.  

14 maart donderdag 
Vanaf deze dag kunnen ouders van leerlingen die uitgeloot zijn contact opnemen met scholen waar 
nog plaats is. Er komt GEEN extra open dagdeel.  

15 maart vrijdag 
Ouders ontvangen schriftelijk bericht van acceptatie aanmeldingsformulier en resultaat van eventuele 
loting. 

22 maart vrijdag Definitieve aanmelding op VO school van uitgelote leerlingen 1
e
 ronde 

22 maart vrijdag Uiterlijke datum PO voor het klaarzetten in OSO inclusief bijlagen van betrokken leerlingen 1
e
 ronde  

25 maart maandag Eventueel 2
e
 loting op VO scholen die na 2

e
 ronde een overaanmelding hebben 

27 maart woensdag 
Ouders ontvangen schriftelijk bericht van resultaat 2

e
 loting en in geval van uitgeloot zijn ontvangt 

men ook de informatie van de scholen waar nog plaats is. In overleg met ouders plaatsen de 
besturen VO betrokken leerlingen op VO school 

5 april vrijdag Uiterlijke datum PO voor het klaarzetten in OSO inclusief bijlagen van betrokken leerlingen 2
e
 ronde 

19 april vrijdag 
VO school stuurt bericht aan ouders inzake plaatsing leerling (6-weken-termijn). 
Indien aangeleverde gegevens daartoe aanleiding geven (b.v. in geval van zorgplicht) kan de VO 
school besluiten tot nader onderzoek en termijn met maximaal 4 weken verlengen. 

17 mei vrijdag Uiterste datum berichtgeving aan ouders inzake plaatsing leerling 

Uiterlijk 1 juni  zodra bekend Klaarzetten door het PO van de gegevens Centrale Eindtoets in OSO 

5 juni woensdag Kennismakingsmiddag/-avond VO 

 




