Save the date:
POVO
Conferentie
12 oktober 2022

De overgang van PO naar VO: een gezamenlijke opdracht
De overstap van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs is een belangrijk en spannend moment
in het leven van een kind en diens ouders. Als professionals willen we er alles aan doen om deze overstap
soepel en succesvol te laten verlopen.
Toch blijkt het faciliteren van een soepele overgang in de praktijk vaak lastig en complex. Want hoe kom je
tot een passend schooladvies? Hoe werk je als PO en VO effectief samen? En wie zijn er idealiter bij deze
overstap betrokken en op welke manier? Met deze en vele andere vragen gaan we als PO en VO samen aan
de slag tijdens de POVO conferentie.

Wanneer?

Doel

Woensdag 12 oktober 2022 van 13.00-17.00u

Samen werken aan een passend schooladvies,
een soepele overgang en een doorlopende
ontwikkellijn voor elke leerling in de regio van
Koers VO.

Wat?
▪

Een inspirerende en prikkelende middag over de
overgang van PO naar VO;

▪

Uiteenlopende workshops over diverse
uitdagingen, vraagstukken, goede voorbeelden en
oplossingen die relevant zijn bij de overgang van
leerlingen en die antwoord geven op
bovenstaande vragen;

▪

Gelegenheid om elkaar te ontmoeten en
ervaringen uit te wisselen;

Door wie?
De gemeente Rotterdam is opdrachtgever. De
gezamenlijke schoolbesturen in Rotterdam
(FOKOR) en samenwerkingsverband Koers
VO organiseren deze conferentie in
samenwerking met de gemeente. De uitvoering
van de organisatie is belegd bij Goed geschud.

Voor wie?

Geïnteresseerd?

Deze conferentie is bedoeld voor alle
onderwijsprofessionals die de procedure van De
OverstapRoute volgen bij de overstap van PO naar VO
in de regio van Koers VO (Rotterdam en omgeving).

Meld je hier aan om op de hoogte gehouden
te worden over het programma en over de
mogelijkheid om je in te schrijven. Je kan
jouw interesse kenbaar maken tot 25 mei.

Vragen?
Neem contact op met Gerrit Elings (FOKOR) via g.elings@fokor.nl
of Stella van Esch (Goed geschud) via stella@goedgeschud.nl

