
Basisschool De Bras 
Jaarplanning schoolverlaters 2021-2022 
 
Deze jaarplanning sluit aan bij de “jaarkalender aanmelden op het VO 2022 voor ouders”  
zoals is opgesteld door BOVO Haaglanden. 
 

 

 

 

 

 

zomervakantie – herfstvakantie 

Wat te doen? Wanneer? Aanvullende info? 

Algemene informatieavond ouders schoolverlaters 
(mede verzorgd voor VO-scholen) 
 

7 oktober 2021 
19.30 – 21.00 uur 

1 ouder per gezin, eveneens via 
livestream te volgen 

Voorlichting aan de SVL zelf 
8 oktober 2021 In de eigen familiegroep, door de 

eigen mentor 

SVL kamp in Ter Aar 
12 oktober t/m  
15 oktober 

Alle SVL 
Daan en Edwin 

herfstvakantie – kerstvakantie 

Wat te doen? Wanneer? Aanvullende info? 

Op school aanbod rondom; 
- Relationele&Seksuele Vorming 
- Mediawijsheid 
- Psyche educatie 

Tussen de 2 vakanties 
in 

Alle SVL 

Ouders leveren in; 
- Toestemmingsformulier CAP 
- Formulier digitale berichtgeving 

25 oktober 2021 Bij de eigen mentor 

Drempeltoets op De Bras 
2 november 2021 
3 november 2021 

Enkel de SVL waar voorafgaand met 
ouders contact mee is geweest 

NIO toets op De Bras 
 

10 november 2021 Alle SVL (uitgezonderd kinderen met 
een “geldig” intelligentie onderzoek) 

Schooladvies gesprek 
7 december t/m 
17 december 

Aanwezig zijn ten alle tijden het kind, 
de ouders en de eigen mentor 

Kennismaking(-slessen) op het VO 
December 2021 en 
Januari 2022 

Sommige bezoeken voor de hele 
groep, sommige bezoeken naar gelang 
eigen interesse 

kerstvakantie – voorjaarsvakantie 

Wat te doen? Wanneer? Aanvullende info? 

DIA toetsen – middenmeting 8 januari 2022 Verdere info volgt tzt 

Onderwijskundig rapport – concept wordt gedeeld met ouders 1 februari 2022 De mentor 

Onderwijskundig rapport - Ruimte voor feedback door ouders Uiterlijk 6 februari 2022 Ouders 

DIA proeftoets op De Bras  9 en 10 februari 2022  Alle kinderen doen hieraan mee 

Onderwijskundig rapport – Wordt definitief en gedeeld met 
ouders 

11 februari 2022 De mentor 

voorjaarsvakantie – meivakantie 

Wat te doen? Wanneer? Aanvullende info? 

Bordfoliogesprekken 
Tussen 
voorjaarsvakantie en 
meivakantie 2022 

Het kind, de ouders, de mentor 
 

DIA eindtoets op De Bras 20 en 21 april 2022 Alle kinderen doen hier aan mee 

meivakantie – zomervakantie 

Wat te doen? Wanneer? Aanvullende info? 

Meesterproef presentatie 24 juni 2022 na 
schooltijd 

Ouders zijn hopelijk welkom om aan te 
sluiten 

Afscheidsweek op De Bras De week van 4 juli Alle SVL 

Afscheidsavond op De Bras 6 juli 2022 Het kind en de ouders 


