•V
 óór 1 maart moet u uw kind aanmelden bij de school die past bij uw keuze én bij het
advies van de PCL-VO. Heeft uw kind het advies Orthopedagogisch Didactisch Centrum
(OPDC) gekregen? Ook dan meldt u uw kind aan bij de school van voortgezet onderwijs
van uw keuze. Uw kind wordt daar ingeschreven maar volgt zijn lessen binnen het
OPDC. Heeft uw kind het advies Praktijkonderwijs (PrO Almere) gekregen? Dan meldt
u aan bij de school voor praktijkonderwijs.
• Tussen maart en juni krijgt u van de school voor voortgezet onderwijs, waar u uw
kind heeft aangemeld, schriftelijk bericht over de plaatsing van uw kind. U krijgt een
schriftelijke afwijzing als uw kind niet geplaatst kan worden op de school van uw
voorkeur. Gaat u hier niet mee akkoord, dan kunt u dit schriftelijk laten weten. Vraag
aan de basisschool van uw kind of aan de school van voortgezet onderwijs wat u dan
moet doen.
•	Extra zorg kost meer geld. Daarom vraagt de school van inschrijving een zogenaamde
beschikking voor LWOO of Praktijkonderwijs aan. Een aanvraag voor een beschikking
voor praktijkonderwijs wordt ook door u ondertekend. Op deze aanvraag mag u uw
eigen mening schrijven.
Wilt u meer weten over het LWOO, OPDC, PrO Almere of Speciaal Voortgezet Onderwijs
(SVO)? Vraag de basisschool van uw kind dan om meer informatie.
Het is belangrijk dat ouder(s)/verzorger(s), basisscholen en scholen voor voortgezet
onderwijs zich houden aan de procedure die hier is beschreven. Uw kind is dan zeker
van een plaats in het voortgezet onderwijs. Het is daarom ook belangrijk uw kind
op tijd (vóór 1 maart) in te schrijven op een school voor voortgezet onderwijs.

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de
leerkracht van uw kind. U kunt ook contact opnemen met de Intern Begeleider (IB-er) of
de directeur van de basisschool van uw kind. Heeft u vragen of opmerkingen over het
onderzoek? Dan kunt u altijd contact opnemen met de PCL-VO. Uw vragen worden dan
beantwoord en in overleg worden eventuele problemen opgelost.
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Aanmelden voor het voortgezet onderwijs:
Hoe werkt dat?
• In november/december houden scholen voor voortgezet onderwijs voorlichtingsavonden.
Tijdens zo’n avond krijgt u informatie over de school die u bezoekt. Het is belangrijk om
verschillende scholen te bezoeken. U kunt dan een goede keuze maken voor uw kind. In de
schoolgids voor het VO, uitgedeeld door de basisschool en in uw huis-aan-huisblad leest u
wanneer de voorlichtingsavonden plaatsvinden.
• In januari/februari geeft de basisschool aan alle leerlingen van groep 8 een eindadvies. In dit
advies staat welk niveau voor voortgezet onderwijs het beste past bij uw kind. Bijvoorbeeld
vmbo (bbl,kbl,tl), havo of vwo.
• In januari/februari kunt u, samen met uw kind(eren), de open dagen van scholen voor
voortgezet onderwijs bezoeken.
• Vóór 1 maart moet u uw kind aanmelden bij de school die past bij uw keuze én bij het eindadvies van de basisschool.
• Na 1 maart krijgt deze school informatie over uw kind. De nieuwe school van uw kind ontvangt deze informatie van de basisschool. De informatie bestaat uit het eindadvies, de CITOscore en andere belangrijke gegevens. Is er tussen de CITO-score en het eindadvies een groot
verschil? Dan overlegt de school van uw keuze samen met de basisschool wat de beste plek
is voor uw kind.
• In mei/juni krijgt u van de school voor voortgezet onderwijs schriftelijk bericht over de plaatsing van uw kind.
• In oktober controleert de leerplichtambtenaar of uw kind ingeschreven staat bij een school
voor voortgezet onderwijs. Is dat niet het geval wordt er door de leerplichtambtenaar contact met u gezocht.

Extra zorg
Veel leerlingen die overstappen van de basisschool naar het voortgezet onderwijs, hebben extra zorg nodig. Het kan zijn dat de basisschool vindt dat ook uw kind extra zorg nodig heeft in
het voortgezet onderwijs. De basisschool bespreekt dit met u en dient uw kind aan te melden
bij de PCL-VO.
Heeft uw kind aan het einde van groep 7 bij twee of meer schoolvakken een leerachterstand van 1 jaar of meer? Dan heeft uw kind misschien recht op leerwegondersteunend
onderwijs (lwoo) of praktijkonderwijs (pro).
•	Leerwegondersteunend onderwijs is onderdeel van het vmbo. Dit betekent dat een leerling
extra begeleiding krijgt. Of in een klas terecht komt met minder leerlingen.
•	In het praktijkonderwijs zijn de klassen kleiner en krijgen de leerlingen meer praktijkvakken.
Een test bepaalt of uw kind recht heeft op extra zorg in het voortgezet onderwijs. De basisschool geeft aan of het zinvol is uw kind deel te laten nemen aan de test. Deze test wordt
uitgevoerd door de Permanente Commissie Leerlingzorg Voortgezet Onderwijs (PCL-VO). De
test geeft informatie over de leermogelijkheden en het leerniveau van uw kind.
Het kan ook zijn dat uw kind extra zorg nodig heeft vanwege sociaal-emotionele problemen.
Of problemen die te maken hebben met de werkhouding of het gedrag van uw kind. Uw kind
wordt dan door de basisschool aangemeld als zorgleerling bij de PCL-VO.

Uw kind wordt ook aangemeld als zorgleerling bij de PCL-VO wanneer uw kind een indicatie
heeft voor een leerlinggebonden financiering, een indicatie vanuit het Regionaal Expertise Centrum (REC) of als er een (gediagnosticeerd) gedragsprobleem is zonder leerachterstanden.

Aanmelden voor het voortgezet onderwijs
met extra zorg: Hoe werkt dat?
•	Aan het einde van groep 7 heeft u een gesprek met de basisschool over de aanmelding van
uw kind bij de PCL-VO.
• In augustus/september vult de basisschool een onderwijskundig rapport in over uw kind.
In dit rapport staat hoe het met uw kind gaat op school. Dit rapport wordt met u besproken
en door u ondertekend. U ondertekent het rapport als bewijs dat u het rapport over uw kind
heeft gelezen. Bent u het niet eens met de inhoud van het rapport, dan mag u uw eigen
mening bij het rapport schrijven. Als u weet bij welke school voor voortgezet onderwijs u uw
kind wilt aanmelden, kunt u dit nu al aangeven.
• In oktober/november doet uw kind mee aan de testen van de PCL-VO. U krijgt van de
basisschool bericht waar en wanneer deze testen worden gehouden.
• In november/december houden scholen voor voortgezet onderwijs voorlichtingsavonden.
Tijdens zo’n avond krijgt u informatie over de school die u bezoekt. Het is belangrijk om
verschillende scholen te bezoeken. U kunt dan een goede keuze maken voor uw kind.
In de schoolgids van de basisschool en in uw huis-aan-huisblad leest u wanneer de
voorlichtingsavonden plaatsvinden.
• In december worden de resultaten van de testen van uw kind naar de basisschool gestuurd.
Deze resultaten kan de school aan u bekend maken. Dit is nog geen advies.
• In januari/februari kunt u, samen met uw kind(eren) de open dagen van de scholen voor
voortgezet onderwijs bezoeken.
•	Om er voor te zorgen dat uw kind op de juiste school terechtkomt, is soms meer informatie
nodig. De PCL-VO krijgt deze extra informatie door contact op te nemen met de basisschool.
Uw kind kan (met uw toestemming) door de PCL-VO worden geobserveerd op de basisschool. Ook kan een psychologisch onderzoek van uw kind nodig zijn en/of een gesprek
tussen u, uw kind en schoolmaatschappelijk werk. Hiervoor wordt vooraf uw toestemming
gevraagd door de PCL-VO.
•	Blijkt uit de informatie van de PCL-VO dat uw kind in aanmerking komt voor extra zorg in het
voortgezet onderwijs dan wordt u uitgenodigd voor een gesprek met de (PCL medewerker
van de) school die het dossier van uw kind behandelt. Het resultaat van de test wordt met u
besproken en het advies van de PCL-VO wordt uitgelegd.
•	De PCL-VO geeft een advies voor voortgezet onderwijs dat het beste past bij uw kind. Dit
advies wordt gegeven op basis van gegevens van de basisschool en onderzoek. Het advies
houdt rekening met de mogelijkheden van uw kind. Verwacht wordt dat uw kind de geadviseerde school kan afronden. Het advies kan zijn:
- vmbo (zonder extra zorg), havo, vwo.
- vmbo met lwoo op een school voor voortgezet onderwijs.
- vmbo met lwoo op het Orthopedagogisch Didactisch Centrum (OPDC).
- Praktijkonderwijs op PrO Almere.
- Speciaal Voortgezet Onderwijs (SVO) zoals Aquarius, Nautilus, of Aventurijn.
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