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Uw kind maakt 

kennis met de 

nieuwe klas 

Uw kind is 

toelaatbaar en 

heeft positief 

plaatsings-

besluit 

Hogere 

eindtoetsscore? 

Heroverweging 

en sóms bij-

stelling advies 

Uw kind wordt 

overgedragen 

aan de vo 

school 

Uw kind is niet 

toelaatbaar / 

heeft negatief 

plaatsings-

besluit 

U meldt uw 

kind op één vo-

school aan 

waar nog plek 

is 

U meldt uw 

kind aan op 

één andere vo-

school 

Er is voldoende 

plaats / er is 

overaanmelding 

en uw kind is 

ingeloot 

U ontvangt een 

schriftelijke 

bevestiging van 

plaatsing 

Er is over-

aanmelding en 

uw kind is 

uitgeloot 

U en uw kind 

bezoeken open 

dagen en  

lessen 

Bij extra 

ondersteunings

behoefte maakt 

u een afspraak 

met vo school  

Uw kind krijgt 

een definitief 

basisschool 

advies 

U meldt uw 

kind aan bij één 

vo school en u 

krijgt schriftelijk 

aanmeldbewijs 

Onderzoek 

ondersteunings 

behoefte? Po 

school vraagt u 

om toestemming 

De basisschool 

geeft 

voorlichting 

over overstap 

naar het vo 

www.schoolkeuzerotterdam.nl 

Eind groep 7 Begin groep 8 Midden groep 7 en 8 Begin groep 8 Januari Januari Maart * 

www.schoolprofielen.nl 

Bijgesteld advies Zorgplicht 

Voldoet de vo 

school aan 

eventuele extra 

ondersteunings

behoefte? 

A
an

m
e

ld
in

g 

Als de vo school de 

extra ondersteuning niet 

kan bieden zoekt u 

samen naar passend 

onderwijs 

U meldt uw kind aan op 

ander niveau bij de 

school van plaatsing of 

op andere vo school 

waar nog plaats is 

* Aanmeldrondes 2017: 
1. van 6 t/m 15 maart 2017 
2. van 22 t/m 31 maart 2017 
3.  van 7 t/m 17 april 2017  
Let op: Heeft uw kind een LWOO of 
PRO advies, dan meldt u uw kind al 
vanaf 6 februari 2017 aan. 

Uw kind krijgt 

een voorlopig 

schooladvies 

Po school : school voor primair onderwijs (basisschool) 

Vo school : school voor voortgezet onderwijs 


