
 
Toeleiding Praktijkonderwijs, regionale afspraken SWV Kop van Noord Holland. 
 

1. Adviesgesprek met ouders en leerling 
Geen IQ gegeven beschikbaar? 
Dan alsnog een IQ test laten afnemen. 

     
        November groep 8 

Bij twijfel wordt de ondersteunings-coördinator van de beoogde PRO school uitgenodigd voor overleg.  
Dit geldt zeker bij een mogelijke aanmelding voor de PRO/VMBO klas. 

- De Pijler (Mirjam Warbout) 
E-mail: m.warbout@sws-dh.nl 
Tel: 06-131 22 950 

- Regius College (Jolanda van Spaandonk) 
E-mail: spj@regiuscollege.nl 
Tel: 0224-297 841 / 06-839 05 327 

2. Voorlopig eindadvies bespreken met ouders en leerling          Januari groep 8 
3. Bezoeken open dagen of afspraak voor bezichtiging maken, voor zowel 

ouders als leerkrachten groep 8 en IB-ers. 
  
Januari – februari groep 8 

4. Aanmelding bij de praktijkschool 
- Volledig ingevuld en ondertekend aanmeldformulier wordt 

aan de pro school toegestuurd. 
- Verder volgens de geldende afspraken over (warme) 

overdracht PO/VO. 

 
 
           Maart groep 8 

5. Ouders schrijven hun kind in bij de praktijkschool van hun keuze            Maart groep 8 
6. Praktijkschool stuurt de aanmelding door naar het SWV voor het 

aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring. 
(Mocht de pro school onder een ander SWV vallen dan vraagt de 
school dit bij het eigen swv aan.) 

 
           April groep 8 

7. Intakegesprek ouders en leerling op de praktijkschool            April/mei groep 8 
8. De aanvraag TLV wordt in het SWV beoordeeld op volledigheid en 

navolgbaarheid.  
De TLV wordt afgegeven of er worden aanvullende gegevens 
opgevraagd. 

           April/mei groep 8 

 

Het aanmeldformulier voor de toelaatbaarheidsverklaring is te vinden op de website van het 
samenwerkingsverband, praktijkschool De Pijler en het Regius College. 

Het inschrijvingsformulier waarmee ouders hun kind aanmelden bij de school is te vinden op de 
website van de betreffende school. 

De aanmelding voor de toelaatbaarheidsverklaring wordt altijd door de betreffende praktijkschool 
gedaan bij het eigen samenwerkingsverband. Daar wordt de aanmelding op volledigheid en 
navolgbaarheid getoetst. Indien nodig worden er aanvullende of andere gegevens opgevraagd. 

Indien nodig kan er tussen maart groep 8 en eind juni groep 8 nog aanvullende onderzoeken naar 
leervorderingen worden gedaan. Dit is gunstig in verband met de hogere DL. 

Bij twijfel is het advies om altijd contact op te nemen met de ondersteuningscoördinator van de 
praktijkschool of met het samenwerkingsverband Kop van Noord Holland VO.         

A. Bouma       a.bouma@swvknh.nl        06-364 68 648 
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