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Voorstellen en doel

Optimale samenwerking van kind, school en ouder ter 

voorbereiding op het MDO gesprek.
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Tijdspad (1)

▪ Eind groep 6: bij overdracht aan leerkracht groep 7 ter sprake brengen dat de casus 

MDO-waardig is. 

▪ Groep 7: leerling komt in aanmerking voor een MDO als:

1) Duidelijk, dan wordt tijdspad uitgelegd aan ouders

OF

2) Soms is onderzoek nodig

▪ Hoe ziet de VO school het (anoniem)

▪ Externe partij en/of samenwerkingsverband betrekken

• Ontwikkelingen de komende maanden

• Zorg hierbij voor korte lijnen met ouders

▪ Adviseer om tijdens de open dagen scholen te gaan bekijken
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Tijdspad (2)

▪ Groep 8

▪ Alle ouders op de hoogte brengen van proces rondom MDO (informatieavond)

▪ Voor de herfstvakantie in gesprek met ouders van MDO-leerling over de stappen voor de 

komende periode

▪ Wat is er nog nodig om een schoolkeuze te maken?

▪ Contact tussen basisschool en VO school

▪ Herfstvakantie – Kerstvakantie (aanmelding MDO)

▪ Contact zoeken met VO school dat er een aanmelding van een MDO komt. Afstemmen 

wat werkt prettig voor de school.
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Invullen van MDO formulieren

▪ Voor de leerling is er een apart leerlingformulier

▪ Bespreek, ter voorbereiding op het MDO, met ouders hoe de leerling zijn aandeel kan 

leveren.

▪ Ouder en school vullen samen het formulier in dat uiteindelijk ingestuurd wordt. Vraag ook 

collega’s om mogelijke input.

▪ Input van eventuele externe partij

▪ Overige formulieren (zie Overstap) toevoegen en formulieren opsturen.
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Rol van ouders

Ouders zijn essentieel onderdeel bij de aanvraag van een MDO
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Ervaring met de VO-scholen

• Laagdrempelig in contact

• Vooraf (anoniem) bespreken of casus MDO-

waardig is en of leerling op de school past

• Bereidheid aanwezig om samen na te denken 

over wat de beste plek is indien het een  

ingewikkelde casus is.
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Casus

• Begin op tijd, wat is de passende plek voor het kind?

• Verschillende scholen denken mee

• Samenwerkingsverband is spin in het web

• Denken in mogelijkheden

• De gekozen VO is geen eindstation. 


