
Week 30 - week 35
22 juli - 3 september 2023 Zomervakantie VO

Week 36
Uiterlijk maandag 4 september 2023

Niet geplaatste leerlingen aanmelden bij het Samenwerkingsverband 
voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen

Week 35
Uiterlijk maandag 28 augustus 2022

Week 43
Uiterlijk maandag 23 oktober 2022

Niet geplaatste leerlingen aanmelden bij het Samenwerkingsverband 
voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen

Aanvragen toelaatbaarheid voorgezet speciaal onderwijs voor leerling 
waarvoor eind groep 7 een duidelijk schooladvies voortgezet speciaal 
onderwijs is gegeven.

Week 42
15 oktober - 23 oktober 2022 Herfstvakantie

Van primair-, speciaal basis en speciaal onderwijs naar 
het voortgezet speciaal onderwijs
2022 - 2023

Week 29 - week 34
18 juli - 28 augustus 2022 Zomervakantie

Week 52
26 december 2022 - 1 januari 2023

De toelaatbaarheidsverklaring vraagt de school aan in Lisa en voegt daarbij de onderstaande 
documenten. Deze documenten zijn noodzakelijk voor de aanvraag bij het Samenwerkingsver-
band voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen.

Bijlagen:  
1.  Recente evaluatie ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) met handelingsdeel ondertekend   
 door school, ouders en leerling als deze ouder is dan zestien jaar.   
2.  Documenten schoolresultaten. 
3.  Verslaglegging van hulp ingezet op school (denk aan ouder- en kindadviseur en/of 
 begeleider passend onderwijs). 
4.  Verslaglegging van hulp ingezet door derden (zoals onderzoeken en hulpverlening)  
5.  Onderwijskundig informatiedocument (OKI-doc). 
6.  Absentie en verzuim overzichten.  
7.  Schorsingsbrieven indien van toepassing.  
8.  Medische verklaring indien er een medische grondslag is voor ondersteuning binnen   
 voortgezet speciaal onderwijs en/of bij aanvragen voor midden of hoger 
 bekostigingscategorieën.    
9.  Overzicht logboek items.  

Scholen zijn verplicht de ouders/verzorgers, en de leerling vanaf zestien jaar, te informeren over het 
doorsturen van gegevens.  

Kerstvakantie

2021

KerstvakantieWeek 1 
2 januari - 8 januari 2023

2023

VoorjaarsvakantieWeek 8 
25 februari - 5 maart 2023

Week 10
Uiterlijk maandag 6 maart 2023

Aanvragen toelaatbaarheid voorgezet speciaal onderwijs voor leerling 
waarvoor advies voortgezet speciaal onderwijs is gegeven.

Wilt u een van uw groep 8 leerlingen verwijzen naar het voortgezet speciaal onderwijs voor het schooljaar 2023-2024? 
Dan vindt u hieronder de planning voor het doen van een aanvraag van toelating tot het voortgezet speciaal onderwijs 
in het schooljaar 2022-2023. Om er samen voor te zorgen dat deze leerlingen weten waar ze naar school zullen gaan na 
de zomervakantie ontvangt het Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen deze aanvragen vóór 6 maart 2023. 


