Achtergrondinformatie tafeltjesmiddag po-vo
De bedoeling
De tafeltjesmiddag is een centraal moment waar po-scholen de gelegenheid hebben om een
mondelinge toelichting te geven op het OKR voor leerlingen die naar een Rotterdamse voschool overstappen. De werkwijze is vergelijkbaar met de 10-minuten gesprekken die u met
leerlingen/ouders heeft.
Geleidelijke opbouw
De tafeltjesmiddagen worden jaarlijks georganiseerd door de samenwerkingsverbanden PPO
Rotterdam en Koers VO. Voorheen waren er twee bijeenkomsten, één in Noord en één op
Zuid. Vorig schooljaar was er één centraal moment dat vanwege Corona voor het eerst online
werd uitgevoerd. Dit schooljaar zal de tafeltjesmiddag ook in een onlineversie plaatsvinden.
We nemen de opmerkingen uit de evaluatie hierin mee. Voor de toekomst zijn er wellicht
mogelijkheden dat vo-scholen uit het hele Koers gebied aansluiten. We kiezen bewust voor
stap voor stap verder ontwikkelen.
Blijf doen wat werkt!
De tafeltjesmiddag is bedoeld als een extra gelegenheid om een goede start op het vo te
bevorderen. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om bestaande contacten en activiteiten - die
voor u goed werken- nu te vervangen. Zorg ook dat u - net als nu - bij complexere
ondersteuningsvragen altijd al tijdig contact met elkaar heeft tijdens de intakeprocedure. Ga
niet wachten tot 16 juni. Kortom, houd uw eigen contactmomenten en lijntjes in stand en blijf
doen wat werkt.
Aantrekkelijk nevenprogramma
We denken nog na over een nevenprogramma, waarin we extra informatie/activiteiten bieden
die te maken hebben met de overstap po-vo. Hierover hoort u later meer.
Planning
Binnenkort krijgen de po-scholen in het werkgebied van Koers VO en de Rotterdamse voscholen een uitnodiging om deel te nemen aan de tafeltjesmiddag. Bij de po-scholen die deel
willen nemen zal half april worden geïnventariseerd hoeveel leerlingen zij op 16 juni willen
bespreken met de vo- scholen die deelnemen. De vo-scholen krijgen een verzoek om alvast
een contactpersoon door te geven. Zodra de aanmeldingen binnen zijn wordt begin juni het
rooster opgesteld en gemaild naar de beoogde deelnemers.
Organisatie
De organisatie van de tafeltjesmiddag wordt verzorgd door Koers VO en PPO Rotterdam en
mogelijk gemaakt door de gemeente Rotterdam. Voor vragen kunt u mailen naar
deoverstaproute@koersvo.nl.

