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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de schoolverlaters van alle basisscholen  

 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Vanwege de voortduring van de coronacrisis heeft POVO (het overlegorgaan tussen 
scholen voor primair en voortgezet onderwijs) al eerder de planning van de 
voorlichtingsactiviteiten van de V.O.-scholen gewijzigd. In deze brief geven wij u onder 
meer informatie over de vorm van de komende open dagen en open lessen/doelessen.  
 
Open Dagen 
Alle open dagen van de V.O.-scholen in onze regio zullen online plaatsvinden. We 
hebben dit besluit genomen op grond van duidelijke regels van de overheid voor open 
dagen in verband met de veiligheid van leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en personeel. 
 
Open lessen / doelessen e.d. 
Om toch fysiek kennis te maken met de V.O.-scholen kunnen de leerlingen van de 
groepen 8 doelessen of open lessen meemaken. De V.O.-scholen zullen er borg voor 
staan dat die lesjes kleinschalig zijn en dat de veiligheidsregels vanwege de 
coronapandemie worden nageleefd.  
 
Rondleidingen 
Ook is het mogelijk dat de scholen rondleidingen houden. Daarbij kunnen alleen 
kinderen van groep 8 met zijn of haar ouder(s)/verzorger(s) aanwezig zijn. Ook hier 
dragen de scholen zorg voor kleinschaligheid en voor de veiligheid van de bezoekers en 
de eigen leerlingen/docenten.   
 
Aanmeldingen 
De aanmelding bij de VO-scholen zal digitaal plaatsvinden. Bij de aanmelding schrijft u 
zich in voor een persoonlijke ontmoetingsmoment dat op 7 of 8 maart plaatsvindt. De 
inschrijving daarvoor staat open nadat de basisschool het persoonlijke advies voor de 
vervolgopleiding aan de ouder(s)/verzorger(s) heeft uitgebracht, maar niet eerder dan 18 
februari.  
 
Op de websites van de V.O.-scholen kunt u zien wanneer de scholen deze activiteiten 
aanbieden en hoe uw kind daaraan kan deelnemen.  
 
Wij hopen hiermede u voldoende op de hoogte te hebben gebracht. Alle informatie staat ook op 
de website van POVO:  www.overlegpovo.nl 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur van POVO 
J. Uijl  


