Aan:

Alle reformatorische V(S)O scholen, aangesloten bij RefsVO
Alle reformatorische PO en S(B)O scholen, aangesloten bij Berséba

Ridderkerk, oktober 2017

Beste collega,
Hierbij bieden wij u de ‘handreiking overgang PO-VO’ aan. Vanuit Berséba en het RefSVO hebben diverse collega’s
meegedacht met het opstellen van dit, voor alle scholen praktisch bruikbare, document. De handreiking wil bijdragen
aan een tijdige, zorgvuldige en warme overdracht van leerlingen vanuit het PO/S(B)O naar het V(S)O. School en ouders
hebben hierin een belangrijke rol. Vanuit de praktijk blijkt, dat een tijdige en open communicatie met de juiste
betrokkenen van groot belang is.
Bij de meeste leerlingen verloopt de overgang van PO/S(B)O naar V(S)O goed. Er is een categorie leerlingen waarbij
deze overgang extra aandacht vraagt. Juist voor deze categorie leerlingen is de handreiking geschreven.
In de handreiking hebben we 5 fasen binnen de overdracht gedefinieerd. De handreiking is bedoeld als kader voor alle
aangesloten scholen. Binnen dit kader kunnen de scholen onderling aanvullende afspraken maken op praktisch of
organisatorisch niveau. Dan kan het gaan over bijvoorbeeld het exacte moment van en de betrokken personen bij de
warme overdracht.
Ons gezamenlijke doel én onze gezamenlijke verantwoordelijkheid is: een soepele overgang van PO/S(B)O naar V(S)O.
In het belang van de leerling, de ouders en de school!
Deze ‘handreiking overgang PO-VO’ is ook digitaal te vinden op de site van het RefSVO onder ‘downloads overig’ en
op de site van Berséba.
Naast deze handreiking is in het verleden ook een document verspreid waarin meer inhoudelijke informatie is
opgenomen over het aanmelden van leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. Graag brengen we het
document ‘aandachtspunten bij plaatsing Berséba-RefSVO’ nog een keer bij u onder de aandacht. Via deze links kunt u
dat document én de handreiking vinden.
Tot slot wijzen we u er (wellicht ten overvloede) op dat de noodzaak van deze warme overdracht ook geldt voor de
overgang van voorschools naar het primair onderwijs én van het voortgezet onderwijs naar een eventuele
vervolgopleiding!
Namens Berséba,

Namens RefSVO,

G.R. van Leeuwen

J. Flier
jflier@refsvo.nl

voor overleg over de handreiking:
l.a.n.vanleeuwen@berseba.nl

