
 

 

 

 

  

 

PO en VO bij elkaar op bezoek 

 

Als leerkracht ben je in het leven van de leerling een passant. 

Tegelijkertijd willen we in het onderwijs allemaal dat het leren en de 

ondersteuning voor leerlingen goed doorloopt, en dat ook jouw 

(tijdelijke) bijdrage aansluit bij wat in die fase nodig is.  

 

Natuurlijk bestaan er contacten tussen basis- en middelbare 

scholen. Soms gaat het over procedures en ‘wat kunnen we 

van elkaar verwachten’ en vaak over wat een individuele 

leerling nodig heeft. Regelmatig is het ‘praten over’. Nu weet 

jij als leerkracht als geen ander dat je vooral veel leert van 

dingen die je ervaart. Vandaar dat Koers VO samen met 

PPO Rotterdam je uitnodigt om eens terug in de 

 schoolbanken te kruipen.  

 

Kom zelf ervaren hoe het gaat in bijvoorbeeld een vmbo-b klas. 

Welke kinderen zitten hier en wat wordt er in de praktijk van hen 

verwacht? Of misschien een les op een havo of een 

praktijkschool. En ja, ook je collega van de middelbare school kan 

bij jou in groep 8 komen ervaren hoe er les wordt gegeven en 

daar zelf (her)ontdekken hoe 

kinderen leren.  

 

Doe mee! Bezoek zelf een middelbare school, volg een les en ervaar 

hoe collega’s daar werken. Ga met elkaar in gesprek over wat opvalt en 

leer van wat de leerlingen ervaren in het onderwijs. En nodig je collega 

vooral uit om bij jou op school te komen kijken. Op deze manier doe je 

inspiratie op om passend onderwijs en ondersteuning aan leerlingen te 

geven. Leer elkaar kennen en werk samen aan een succesvolle 

overstap naar de middelbare school!  

 

 

 

 

PO en VO bij elkaar op bezoek 

 ‘terug in de schoolbanken’ 
  Voor wie?  leerkrachten groep 7 en 8 en ib-ers van bao/sbo/so én docenten van vo-scholen 

  Wanneer?  in oktober en november 2019 

Eenvoudige opzet 
 

po bezoekt vo 

Vo-scholen zetten hun deuren open voor 

collega’s uit het po. De ingrediënten voor 

elke ontmoeting: 

1) informatie over vo  

(niveaus, werkwijze, leerlingen, 

ondersteuning) 

2) bijwonen van een les 

3) napraten over de indrukken  

 

vo bezoekt po 

Als je zelf op bezoek gaat bij een vo-school 

is het relatief eenvoudig om hier meteen een 

afspraak te maken voor een tegenbezoek bij 

jou op school. Misschien belt een vo-collega 

spontaan naar jouw school om een afspraak 

te maken om eens te komen kijken. 

 

Meedoen? 

Als je een vo-school wilt bezoeken, kijk dan 

vanaf 30 september op 

www.koersvo.nl/povo. Hier wordt een 

overzicht van deelnemende vo-scholen 

bijgehouden.  

Je kunt je rechtstreeks aanmelden bij de 

vo-school van jouw voorkeur. Als gastheer 

zorgt de vo-school zelf voor een bevestiging 

naar jou en ander po-collega’s die zich 

aanmelden. 

 

Vragen?  

Mail naar info@koersvo.nl 

 

Hoe wordt op de 

basisschool gewerkt 

aan de zelfstandigheid 

die wij op het vo toch 

verwachten?  

Zou dit kind de stap naar 

regulier vo aankunnen of 

krijgt het daar niet genoeg 

ondersteuning?  

Wat is eigenlijk het 

verschil tussen vmbo-b 

en vmbo-k voor een 

leerling?  

Hoe gaan leerkrachten op de 

basisschool om met deze 

beperking? En hoe organiseren 

ze dan voldoende aandacht 

voor alle kinderen in de klas?  

http://www.koersvo.nl/povo
mailto:info@koersvo.nl

