
WEEK VAN DE OVERSTAP

PO-VO event: ONTMOETEN EN VERBINDEN 
Kennis maken en kennis delen in het Amsterdamse onderwijs 
1 november 2019, 13.00 -15.30 uur, Johan Cruijff ArenA 

Aftrap in de Johan Cruijff ArenA 

Doorgaande lijnen 
We vinden het belangrijk dat leerlingen zich ononderbroken kunnen ontwikkelen. Dat vraagt 
continuïteit in het onderwijsaanbod en in de ondersteuning van leerlingen. Er is echter een kloof 
tussen basis- en voortgezet onderwijs. Twee aparte werelden, waardoor men elkaar nauwelijks 
ontmoet, kennis met elkaar deelt en samenwerkt. In de ArenA maken we een eerste AFTRAP om tot 
meer afstemming te komen. PO en VO kunnen veel van elkaar leren. We willen immers dat 
leerlingen een succesvolle overstap maken. 

Voor wie: 
Leraren, intern begeleiders, zorg- en brugklascoördinatoren, teamleiders, schoolleiders, 
beleidsmedewerkers en bestuurders uit het Primair en Voortgezet Onderwijs in Amsterdam 

PROGRAMMA 

12.30 – 13.00   Inloop 

13.00 – 13.10  Opening van PO-VO event 
Liesbet Tijhaar, directeur-bestuurder samenwerkingsverband PO Amsterdam-Diemen 
Ariëlle de Ruijter, directeur-bestuurder samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen 

13.10 – 13.40  “Denken als een komma” (Rocky Hehakaija) 
“Mijn missie is om als een komma te denken en zo het beste uit jezelf en een ander te halen.” 

In de internationale straatvoetbalwereld is Rocky een bekend gezicht. Zij was het eerste en enige vrouwelijke 
lid van de Street Legends, ’s werelds beste straatvoetbalteam. Zij richtte de Stichting Favela Street op en is een 
rolmodel voor jongeren uit de sloppenwijken over de hele wereld.  Als voetbalster weet zij dat ‘samenwerken, 
het beste uit de ander halen is’.  

13.40 – 14.40  Interactieve lezing óf deelname aan een thematafel 
U kunt zich inschrijven voor deelname aan de interactieve lezing óf deelname aan een thematafel. 

Interactieve lezing: ‘Kansrijk overstappen’-met ervaringen uit het Amsterdamse PO en VO 
Herbert de Bruijne, voorzitter College van Bestuur Openbaar Onderwijs aan de Amstel 
óf 
Thematafel 
Vertegenwoordigers uit het Primair- en het Voortgezet Onderwijs gaan met elkaar in gesprek over een thema, 
delen kennis en doen aanbevelingen. Hierna staan de thema’s toegelicht waaruit u kunt kiezen.  

14.40 – 15.30  Netwerken in de scholenArenA 
In de ArenA presenteren zich alle scholen voor voortgezet onderwijs in Amsterdam aan de leerlingen van 
groep 8 en hun ouders. Ook voor u een mooie kans om kennis te maken met het brede en rijke aanbod in het 
VO en eens langs te gaan bij een praktijkschool, tussenvoorziening of een vso-school. Of om contact te leggen 
met een school die u altijd al had willen spreken. 



 

    

 
Kies een thematafel uit waaraan je wilt deelnemen.  
Geef je eerste en tweede voorkeur aan 

Een kleine groep collega’s uit het PO én VO gaat met elkaar in gesprek over het gekozen thema. Wissel 
inspirerende voorbeelden met elkaar uit en bespreek hoe we in het onderwijs goed op elkaar aan kunnen 
sluiten. Uw inzichten, suggesties en aanbevelingen worden verzameld in een verslag van het event. 
 
Thema 1  Welke (soft) skills heeft de leerling in het voortgezet onderwijs nodig? 
Welke (metacognitieve) vaardigheden heeft een leerling nodig om succesvol onderwijs in het VO te kunnen 
volgen? Hoe kan de basisschool leerlingen daarop voorbereiden? Wat biedt de middelbare school aan? Wissel 
goede voorbeelden met elkaar uit en geef suggesties over wat nodig is. 
 
Thema 2  Een goede overdracht 
Wat vindt het PO belangrijk om over te dragen naar het de VO-school? Wat wil het VO over leerlingen weten 
en wat doet men daar vervolgens mee? Hoe kunnen we samen de overdracht versterken? 
 
Thema 3  Passend onderwijs  
Op welke wijze komt het basisonderwijs in de klas tegemoet aan de verschillende onderwijsbehoeften van 
leerlingen? Hoe doet het voortgezet onderwijs dat in de les? Wat kunnen we van elkaar leren bij het bieden 
van passend onderwijs? 
 
Thema 4  Ontwikkelen van studievaardigheden 
Wat zijn belangrijke studievaardigheden in het voortgezet onderwijs? Hoe kan de basisschool leerlingen 
daarop voorbereiden en wat doet de middelbare school hieraan? Wissel goede voorbeelden uit en geef aan 
wat nodig is. 
 
Thema 5  Begrijpend en studerend lezen 
In de middelbare school wordt een groot beroep gedaan op begrijpend en studerend lezen. Wat hebben 
leerlingen in het basis- en middelbaar onderwijs nodig? Wissel voorbeelden uit over wat effectief is. Hoe 
sluiten we het onderwijs goed op elkaar aan? 
 
Thema 6  Rekenen & Wiskunde 
Sluiten de leerlijnen op elkaar aan? Welke rekenvaardigheden hebben (meer) aandacht nodig? Wat werkt 
daarbij goed in het basis- en in het middelbaar onderwijs? Wissel goede voorbeelden uit en geef aan wat nodig 
is om het rekenonderwijs goed op elkaar af te stemmen? 
 
Thema 7  Activerende werkvormen in PO en VO 
In het PO en VO worden vaak verschillende werkvormen gebruikt. Welke werkvormen hanteert de basisschool 
om leerlingen te activeren en te motiveren? Wat doet de middelbare school? Welke werkvormen zijn effectief 
en wat kunnen we van elkaar leren? 
 
Thema 8  Wat zijn kansrijke mogelijkheden om elkaar beter te leren kennen? 
Medewerkers uit basisscholen en middelbare scholen ontmoeten elkaar nauwelijks. Wat zijn (kleinschalige) 
mogelijkheden om elkaar beter te leren kennen en kennis met elkaar te delen? Wissel ideeën en kansrijke 
initiatieven met elkaar uit en geef aanbevelingen. 
 
 
 
Geef je eerste en tweede voorkeur aan op het inschrijfformulier via www.swvadam.nl/weekvandeoverstap 
 


