Tijdpad aanmeldprocedure regio Zuidoost Utrecht Schooljaar 2019-2020,
aanmelding voor schooljaar 2020-2021

Informatieperiode ouders: scholenmarkten, open dagen, open avonden,
open lessen, enz.

Ouders en school melden leerlingen aan bij scholen voor
praktijkonderwijs en vmbo-met-leerwegondersteuning (LWOO)
Ouders/verzorgers nemen contact op met VO ivm oriënterende
gesprekken over leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte (extra
begeleiding wellicht vereist, meer dan bij zaken als
dyslexie/dyscalculie/faalangst etc.)

November 2019
t/m februari 2020

Vanaf 1 oktober
2019

1 november 2109

Eerste aanmeldingsronde

Ouders leveren machtigingsformulier in op de basisschool

Uiterlijk 20
februari 2020

Basisschool stuurt OKR en aanmelding in

Vanaf 20 februari
t/m uiterlijk 12
maart 2020

Verwerking gegevens door toelatingscommissies VO

12 maart 2019 t/m
2 april 2020

Uiterlijke afwijzing of herplaatsing wanneer leerling niet toelaatbaar is op
het gewenste niveau op VO school van eerste keuze (advies wijkt af van
24 maart 2020
aanmelding)
Uiterlijke aanmelding via OT van alternatieve schoolkeuze binnen eerste
27 maart 2020
ronde wanneer afgewezen op niveau (advies wijkt af van aanmelding)*

Plaatsingsbesluit eerste ronde verzenden door VO naar ouders en PO (PO 2 april 2020
via OT, ouders via de mail).

Doorgeven beschikbare plaatsen (voor ronde 2) in regio Zuidoost Utrecht
3 april 2020
aan PO via de mail.

Tweede aanmeldingsronde
Uiterlijke aanmelding ronde 2
Verwerking gegevens tweede ronde
Plaatsingsbesluit tweede ronde verzenden door VO naar ouders en
basisscholen (b.o. via OT, ouders en kinderen via de mail)
Doorgeven beschikbare plaatsen (voor ronde 3) in regio Zuid Oost
Utrecht aan b.o. via mail

Derde aanmeldingsronde
Verwerking gegevens derde ronde en plaatsingsbesluit verzenden door
VO naar PO en ouders

8 april 2020
8 april t/m 14
april 2020
14 april 2020
15 april 2020

15 t/m 16 april
2020

Uiterlijke datum doorgeven aan VO van herzien eindadvies door PO via
OT en direct contact PO-VO in geval van wens herplaatsing.

28 mei 2020

Uiterlijke deadline besluit herplaatsing door VO

3 juni 2020

