
 
 

   Toelichting voor ouder(s), verzorger(s) 
 
 
 
 

Geachte ouder(s), verzorger(s), 
 
 
Binnenkort gaat u uw kind aanmelden voor het voortgezet onderwijs. Van de basisschool heeft u een schooladvies 
gekregen voor het vervolgonderwijs. U kiest dan een school die dit onderwijsniveau biedt. 
 
U ontvangt het aanmeldformulier voor het voortgezet onderwijs van de basisschool. De meeste gegevens zijn op het 
aanmeldformulier al afgedrukt. Deze gegevens komen uit het leerlingvolgsysteem van de basisschool. Uw wordt 
verzocht om deze gegevens te controleren. Als er gegevens in staan die niet juist zijn dan neemt u hierover contact op 
met de basisschool. De gegevens die niet zijn ingevuld vult u in de open vakken handmatig aan. 
 
In het onderwijs krijgen alle leerlingen basisondersteuning. Sommige leerlingen hebben gespecialiseerde ondersteuning 
nodig om hun uitstroomperspectief te kunnen halen. In het aanmeldformulier staat vermeld of uw kind extra 
ondersteuning nodig heeft en/of er sprake is van een didactische achterstand.  
Als dit het geval is, dan overlegt u met de basisschool of uw kind in aanmerking komt voor een vroege aanmelding. In 
dat geval gaat u uw kind aanmelden in de eerste week van februari. Als u uw kind gaat aanmelden bij het Voortgezet 
Speciaal Onderwijs of Praktijkonderwijs, dan dient u uw kind in ieder geval in deze week aan te melden. 
Als uw kind geen extra ondersteuning nodig heeft en/of geen didactische achterstand heeft, dan kunt u uw kind 
aanmelden begin/medio maart. Kijk voor de juiste data op de website van de school. 
De exacte aanmelddata en tijden kunt u vinden op de websites van de betreffende scholen. Een overzicht van deze 
scholen vindt u op de website www.swveindhovenenkempenland.nl. 
 
Na aanmelding zal de VO-school nog meer informatie aan u vragen, bijvoorbeeld voor wat voor soort klas u uw kind wilt 
aanmelden of dat er nog broertjes en zusjes op school zijn en bij wie uw kind graag in de klas wil zitten. Omdat deze 
informatie per school heel verschillend is, zal de VO-school nog een intake-formulier aan u verstrekken. De wijze waarop 
u dit formulier ontvangt kan ook per school verschillen. Informatie hierover vindt u op de website van de betreffende 
school. 
 
Meer informatie over de aansluiting PO-VO kunt u vinden op de websites van de scholen die zijn aangesloten bij de 
samenwerkingsverbanden PO en VO in Eindhoven en Kempenland: 

- www.po-eindhoven.nl 
- www.podekempen.nl 
- www.swveindhovenkempenland.nl 

 
Met vriendelijke groet, 
Namens de besturen PO en samenwerkingsverband VO in Eindhoven en Kempenland, 
 
 
 
De Regiegroep PO-VO 
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