Overlegorgaan Primair Onderwijs en
Voortgezet Onderwijs
(in de gemeenten: Aalburg,
Heusden, Loon op Zand en Waalwijk)

SG De Overlaat Waalwijk
de opstap naar een mooie toekomst
School voor mavo, TechMavo en Voorbereidend Middelbaar
Beroepsonderwijs (vmbo)
- Leerwegen: basis/kader/gemengd/theoretisch.
- Brugklassen b - b/k - k -k/gt - gt - t.
- Cambridge Engels
- Talentontwikkeling: Sportsacademy / Artsacademy / Techacademy /
Businessacademy / Foodacademy.
- 7 Proﬁelen in de bovenbouw: HBR (horeca, bakkerij en recreatie), BWI
(bouwen, wonen en interieur), E&O (economie en ondernemen), D&P
(dienstverlening en producten), PIE (produceren, installeren en energie),
M&T (mobiliteit en transport) en Z&W (zorg en welzijn).
- Kleine klassen met aandacht voor de individuele leerling.
- Onderwijs en diploma op maat in een vernieuwend lesrooster.

www.sgdeoverlaat.nl

School voor vmbo-gt/ mavo
 Klas 1 mavo/havo, mogelijke opstroom naar 2 Olympiaklas of 2
havo
 Klas 1 t/m 3 havo/mavo met jaarlijkse vaststelling leerroute
 Goed, gedegen en uitdagend onderwijs
 Brede vakkenpakketkeuze
 Tekenen en LO2 als eindexamenvak
 Structuur in de lessen
 Na schooltijd huiswerkbegeleiding en vakondersteuning
 Sport- en kunstklassen
www.walewyc.nl

Klaar voor de echte wereld!

euze Werk Tijd kun je kiezen voor extra instructie,
talentlessen (o.a. sport, dans, programmeren, kunst, filosofie)
of zelfstandig werken, zodat je al veel van je werk af hebt als je
thuiskomt.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aanbod Met Praktijkonderwijs Waalwijk

Leren bij echte bedrijven door stage
Rechtstreekse toeleiding naar betaald werk
Entree-opleiding MBO-1
Schakelmogelijkheden naar vmbo en MBO-2
Actieve samenwerking tussen leerling, ouders en coach
Speciale onderwijsarrangementen voor leerlingen met extra
ondersteuningsbehoefte
Brede persoonsontwikkeling ook gericht op wonen, werken,
burgerschap en vrije tijd
Intensieve coaching op maat

l

Overlegorgaan Primair Onderwijs en
Voortgezet Onderwijs
(in de gemeenten: Aalburg, Heusden,
Loon op Zand en Waalwijk)

Kalender schooljaar 2019-2020
Medio gr. 7
sep ‘19
Medio gr. 7

Eind gr. 7

PO

PO

PO

Vooraf informeren over o.a. regelgeving overgang
PO-VO, handreiking schooladvies, POVO: zie
www.overlegpovo.nl + Routekaart stap 0
In kaart brengen alle leerlingen met
OPP; zie www.overlegpovo.nl +
Routekaart stap 1
Pre-advies formuleren en bespreken met ouders
en leerlingen
zie www.overlegpovo.nl + Routekaart stap 2

19 aug ‘19

PO+VO

Start schooljaar 2019-2020

19 sep ‘19

PO+VO

POVO startbijeenkomst
• PO: leerkrachten groep 7 en 8,
IB-ers
• VO: zorgcoördinatoren VO en mentoren
• Directeuren scholen en SWV-PO en SWV VO

Medio sep ‘19

PO

2 dec ‘19
11 dec + 18
dec + 8 jan
23/12-3/1 ‘20

VO

TTO Voorlichtingsavond voor ouders en leerlingen
Dr. Mollercollege Waalwijk

VO

VIB-arrangement Walewyc-mavo Waalwijk: hoe
voelt de brugklas?

PO+VO

11 dec +
VO
29 jan + 5 feb

25 sep ‘19
2, 23 en 30 okt

VO

Bètamiddagen Dr. Mollercollege Waalwijk

7-9 okt ‘19

VO

De “Quest van Willem van Oranje” tijdens
schooltijden – Willem van Oranje College Waalwijk

14-18 okt ‘19

PO+VO

Herfstvakantie

Open lessen Willem van Oranjecollege Waalwijk
(13.30 u)

29 jan ‘20

VO

Proeﬂessen Walewyc-mavo Waalwijk
(14.00-16.00 u)

30 jan, 6 + 13 VO
+ 20 feb ‘20

Pluslessen Willem van Oranje College Waalwijk
(08.30-10.30 u)

jan ‘20

OPEN DAGEN:
• za. 11 januari 2020: Willem van
Oranjecollege Aalburg
• Do. 9 januari 2020: Walewyc mavo
• Di. 14 januari 2020:
d’Oultremontcollege Drunen
• Wo. 15 januari 2020:
Dr. Mollercollege Waalwijk
• Vr. 17 januari 2020:
Van Haestrechtcollege Kaatsheuvel
• Za. 18 januari 2020:
SG de Overlaat Waalwijk
• Wo. 22 januari 2020:
Willem van Oranjecollege Waalwijk
• Do. 30 januari 2020:
Met Praktijkonderwijs Waalwijk incl. proeﬂessen
• Vr. 24 januari 2020: open avond Prinsentuin
Za. 25 januari 2020: Prinsentuin Andel

29 okt ‘19

VO

Rondleidingendag SG de Overlaat

nov ‘19

PO+VO

Regionale voorlichtingsbijeenkomsten 19.00 u
(binnenkomst vanaf 18.45 u) voor ouders en
leerlingen groep 8.
• Voor Waalwijk/Sprang-Capelle/Waspik
4 en 5 november 2019: SG de Overlaat
• Voor Aalburg 11 november 2019:
W.v.Oranjecollege Aalburg
• Voor Loon op Zand 12 november 2019: Van
Haestrechtcollege Kaatsheuvel
• Voor Heusden 18 en 19 november 2019:
d’Oultremontcollege Drunen
• Voor MET Praktijkonderwijs
11 februari 2020: Met PrO Waalwijk

27 nov ‘19

VO

Open lessen Dr. Mollercollege Waalwijk

27 nov ‘19

VO

Doemiddag Prinsentuin Andel (14.00-16.15 u)

28 nov ’19 en
12 dec ‘19

VO

Voorlichtingsavond Cambridge en H6 voor ouders
en leerlingen - Willem van Oranje College Waalwijk

Vergaderdata POVO 2019-2020
DB: do 11.00 u - W.v.O College Waalwijk: 3 oktober, 30 januari, 12
maart AB: do 11.00 u - Overlaat 31 oktober, 20 februari, 2 april

jan/feb ‘20

5 feb ‘20
5+12 feb ‘20

19 feb ‘20
24-28 feb ‘20
Vóór 01 mrt
‘20
2+3 mrt ‘20

PO

Bij alle kinderen in groep 8 wordt uiterlijk in
februari Cito M8 afgenomen op minimaal de 4
domeinen: begrijpend lezen, rekenen, spelling
en technisch lezen. Bij kinderen met een eigen
leerlijn wordt adaptief getoetst.

VO

Doemiddag Prinsentuin Andel

VO

Open lessen Van Haestrechtcollege Kaatsheuvel
(13.30 - 15.30 uur)

VO
PO+VO
PO
PO + VO

Directeur PO zorgt dat documenten klaar staan
voor de geautomatiseerde overdracht via OSO
naar het voortgezet onderwijs.
* het OSO overdrachtsdossier
* het Onderwijskundig Rapport uit het LVS
PO (met ‘warme’ gegevens)
* graﬁeken-overzicht Cito LVS (A4)
* status van de geautomatiseerde
overdracht van de informatie van alle
leerlingen staat op ‘definitief’

15-17 apr

PO

Papieren Afname centrale Eindtoets PO

15-24 apr
‘20

PO

Advies Digitale Afname + inhalen

apr ‘20

VO

Indien V(S)O-school overweegt een leerling niet
toe te laten communiceert zij dit met de ouders en
de PO-school. Na overleg met PO neemt het VO
het toelatingsbesluit.

apr-jun ‘20

PO+VO

Aanmeldingstraject / warme overdracht /
toelatingscommissie. Zie www.overlegpovo.nl +
Routekaart stap 6

20/4 - 1/5
‘20

PO+VO

Meivakantie

6 mei ‘20

VO

Versturen uitslag toelating VO naar ouders en PO.
MET Pro: afwijkend.

mei ‘20

PO

Uitslag centrale eindtoets

mei ‘20

PO

Mogelijkheid bijstelling advies door PO / uiterlijk
1 week na uitslag eindtoets. Gebruik het
daarvoor bestemde adviesformulier.
www.overlegpovo.nl

eind mei ‘20

VO

Bijzondere vergadering over niet toegelaten
leerlingen

uiterlijk 31
mei ‘20

PO

Schooldirecteur PO zorgt ervoor voor dat Centrale
Eindtoetsinformatie van de leerling klaar staat in
geautomatiseerd systeem.
Status van de geautomatiseerde overdracht van
de informatie van alle leerlingen (incl. Centrale
Eindtoets) staat op ‘deﬁnitief’.

16 jun ‘20

VO

Kennismakingsmiddag POVO-gebied nieuwe
leerlingen klas 1 VO

d’Ou Mee Middagen
d’Oultremontcollege Drunen (13.45-16.00 u)

VO

Overstapproces PO naar VO in werking:
• Mogelijkheid om start te maken met invullen
onderwijskundig rapport voor de leerlingen die
de stap van PO naar VO gaan maken.
• Mogelijkheid om start te maken met warme
overdracht voor leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben in het V(S)O
• Mogelijkheid om start te maken met
aanmelding leerlingen voor VSO.
• Zie www.overlegpovo.nl +
Routekaart stap 3

PO

Kerstvakantie

22 jan ‘20

PO+VO

4 mrt ‘20

Proeﬂesjes de Overlaat Waalwijk (13.30-16.30 u)
Voorjaarsvakantie
Deﬁnitief advies vóór 1 maart schriftelijk naar
ouders. Zie www.overlegpovo.nl +
Routekaart stap 4
Aanmelden voortgezet onderwijs (18.30-20.30u)
Ouders leveren aan:
• Aanmeldformulier van de gekozen school
voor VO
• POVO-adviesverklaring, ondertekend door
directeur PO. Zie www.overlegpovo.nl
• Kopie van een reisdocument, waarop
de juiste schrijfwijze van de naam en het
burgerservicenummer (BSN) is vermeld
Zie www.overlegpovo.nl + Routekaart stap 5

16-17-18 jun VO
‘20
jun-jul ‘20
VO

Introductiedagen MET PrO Waalwijk (op
uitnodiging)

13/7-21/8
‘20

Zomervakantie

PO + VO

Interne overdracht binnen VO + afspraken
terugkoppeling van VO naar PO
Zie www.overlegpovo.nl
+ Routekaart stap 7 + 8

