
 

  
 

 
 
Oosterhout, 5 december 2017 

 

 

Geachte collega, 

 

 

De beide samenwerkingsverbanden passend onderwijs hebben een aantal afspraken gemaakt die 

betrekking hebben op de overgang van leerlingen vanuit het primair onderwijs naar het voortgezet 

onderwijs. Deze regionale afspraken zijn hierna samengevat, maar ook verwerkt in de bijgevoegde 

‘handleiding gebruik OSO’. In die handleiding worden de verschillende processtappen beschreven 

die er voor moeten zorgen dat de leerlingen vanuit het primair goed aankomen in het voortgezet 

onderwijs en waarbij de in het primair onderwijs opgebouwde  expertise rondom het kind 

voldoende geborgd wordt. 

 

Bij deze brief ontvangt u naast de genoemde handleiding ook het uniforme schooladviesformulier 

dat in 2018 gebruikt gaat worden in onze regio. 

  

Tenslotte vindt u ook een uitnodiging voor een zogenoemde ‘infostructiebijeenkomst’ over deze 

regionale afspraken. Deze informatieve bijeenkomst wordt driemaal gehouden, eenmaal in iedere 

subregio van RSV Breda eo. U kunt zich  desgewenst aanmelden bij de bijeenkomst die voor u het 

meest praktisch is. Uw eventuele  vragen kunt u daarbij ook aangeven, zodat wij daarmee rekening 

kunnen houden. 

 

Alle informatie over deze regionale afspraken worden ook geplaatst op een speciaal hiervoor 

bestemde pagina op onze website www.rsvbreda.nl. 

 

In de verwachting dat wij samen met de vertegenwoordigers van de vier po-vo-commissies in onze 

regio goede afspraken hebben gemaakt in het belang van onze leerlingen, verblijven wij, 

 

met vriendelijke groet, 

 

 

Jacques van den Born, directeur RSV Breda PO 

Frank Hessels, directeur RSV Breda VO 

 

 

 

 

http://www.rsvbreda.nl/


 

  
 

 

Bijlage: regionale afspraken 

 

 

 

Bijlage: Regionale afspraken overgang PO-VO 
 
De scholen voor PO en VO in de  regio van RSV Breda eo spreken met elkaar  het volgende af: 
 
1. De aanmelding voor het VO vindt plaats in de week van  5-9 maart 2018.   
 
2.Bij de aanmelding brengen de ouders  het aanmeldformulier van de VO-school,  het uniform 
adviesformulier en een kopie van het Overstapdossier OSO mee. 
 
3. De overdracht van leerlinggegevens vindt plaats via de OverstapServiceOnderwijs (OSO).  
 
4. Deze  overdracht bestaat uit de vaste set leerlinggegevens waartoe een PO-school verplicht is 
(ouders tekenen dit voor gezien) , het uniforme adviesformulier, en eventueel bijlagen waar de 
ouders voor akkoord hebben getekend. 
 
5. De overdracht van gegevens start op het moment dat duidelijk is op welke school een leerling 
geplaatst gaat worden.   
 
6. De overdracht van leerlinggegevens  start uiterlijk 16 maart en is afgerond op 30 maart 2018. 
 
7.  De resultaten van de eindtoets worden door het PO aan de ouders meegegeven met het verzoek 
een kopie ervan af te geven bij de VO-school van plaatsing.  
 

   


