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Aan de collega’s van alle PO- en VO-scholen  

van de regio Zuid-Kennemerland 
 

 

 

 

Datum:   18 januari 2021 

Betreft:  aankondiging CWO ZK 2021 

 

 

 

Beste collega’s, 
 
Net als voorgaande jaren wordt weer een centraal moment gecreëerd voor de warme 
overdracht van alle leerlingen in groep 8, die naar de brugklas gaan.  
 
We zijn voornemend om de CWO op locatie door te laten gaan, maar we zullen goed 
de richtlijnen van het RIVM in de gaten moeten houden. Indien een fysieke CWO niet 
haalbaar zal blijken te zijn, zal de CWO volgens hetzelfde rooster digitaal 
plaatsvinden. Hierover zal later meer informatie volgen. De aanloop naar de CWO zal 
in beide gevallen echter hetzelfde zijn.  
 
In het RBO (Regionaal Besturenoverleg Onderwijs Zuid-Kennemerland) is besloten dat de 
CWO hét overdrachtsmoment blijft voor alle groep 8-leerlingen die regulier de overstap 
maken naar een VO-school in Haarlem. Alle VO-scholen doen mee, behalve de scholen die 
enkel en alleen aanmeldingen hebben door middel van een MDO-O. 

 
De deelnemende VO-scholen zijn: 
 

➢ Atheneum College Hageveld 

➢ Coornhert Lyceum 

➢ ECL 

➢ Haarlem College 

➢ Haemstede Barger Mavo 

➢ De Hartenlust 

➢ Kennemer Lyceum 

➢ Mendelcollege 

➢ Montessori College Aerdenhout 

➢ Oost-ter-Hout 

➢ Rudolf Steiner College 

➢ Sancta Maria 

➢ Het Schoter 

➢ Stedelijk Gymnasium Haarlem 
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➢ Spaarne College 

➢ Wim Gertenbach College Zandvoort 

➢ Ichthus Lyceum 

 
De Centrale Warme Overdracht (CWO) wordt georganiseerd op de volgende data en 
locaties: 
 

❖ dinsdag 6 april 2021   van 15.30 uur -19.00 uur, locatie: Coornhert Lyceum 
❖ woensdag 7 april 2021  van 15.30 uur -19.00 uur, locatie: Het Schoter 
❖ donderdag 8 april 2021  van 15.30 uur -19.00 uur, locatie: ECL 
❖ vrijdag 9 april 2021   van 15.30 uur -19.00 uur, locatie Haarlem College 
❖ maandag 12 april 2021  van 15.30 uur -19.00 uur, locatie Mendelcollege 

 
Waarbij: 

• alle deelnemende VO-scholen vijf dagen aanwezig zijn, met voldoende personeel om de 
aangevraagde overdrachten te kunnen bemensen; 

• leerkrachten van PO-scholen zichzelf inschrijven via de website: 
www.warmeoverdracht.school voor de dag die hen goed uitkomt; 

• de PO-leerkracht op één of twee dagen al zijn/haar leerlingen overdraagt, volgens een 
vast format; 

• de PO-school de verdeling van de leerlingen onderling afstemt (zo kan bijvoorbeeld ook 
een IB’er leerlingen overdragen). Iedereen die één of meer leerlingen overdraagt, schrijft 
zichzelf in, kiest een eigen voorkeursdag en ontvangt hiervoor een eigen rooster; 

• voor de PO- én VO-scholen het voordeel is dat de logistiek en organisatie van de warme 
overdrachten wordt overgenomen door de stuurgroep Centrale Warme Overdracht. 

 
Tijdpad 

 
Datum 2021 PO of VO Actie 

5 maart VO Slotdag aanmelding voor Centrale Warme Overdracht 

15 maart PO Start aanmelding voor Centrale Warme Overdracht 

22 maart tot 12.00u PO Uiterste dag aanmelding Centrale Warme Overdracht 

29 maart PO & VO Rooster Centrale Warme Overdracht bekend 

6, 7, 8, 9, 12 april PO & VO Centrale Warme Overdracht 

 

Hoe kun je je voor de Centrale Warme Overdracht aanmelden? 

 
PO-scholen 
PO-scholen ontvangen op maandag 15 maart 2021 een e-mail met een link naar de website 
waarop ingeschreven kan worden voor de Centrale Warme Overdracht. Bij de inschrijving 
wordt de volgende informatie gevraagd:  

• voorkeur voor dag (eerste én tweede keus),  

• hoeveel leerlingen aan welke VO-school worden overgedragen. 
  

http://www.warmeoverdracht.school/
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Aanmelden kan tot en met maandag 22 maart 2021, 12.00 uur. 
 
Leerlingen met een MDO zijn al overgedragen aan de VO-school en hoeven hier niet 
nogmaals in bespreking te worden gebracht. 

 
VO-scholen 
VO-scholen melden zich voor de Centrale Warme Overdracht aan door een mail te sturen 
naar: a.alberts@schoter.nl (voorzitter stuurgroep CWO).  
Het is van belang daarbij het e-mailadres van minimaal één contactpersoon te noemen. 
VO-scholen zijn vijf dagen aanwezig met voldoende bemensing om de overdrachten mogelijk 
te maken. Aanmelden kan tot en met 22 maart 2021.  

 

Rooster 
Uiterlijk 29 maart 2021 zal het rooster bekend worden gemaakt en ontvangen alle 
deelnemende scholen een e-mail. 
In het rooster wordt ingezet op het bespreken van twee leerlingen per 12 minuten. 
Uiteraard wordt in het rooster getracht de gesprekken zo veel mogelijk aansluitend plaats te 
laten vinden. Op basis van de indeling van de PO- scholen, kan de VO-school zien hoeveel 
collega’s per dag nodig zijn voor de overdracht. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
namens de stuurgroep CWO 
 

 

 

A. Alberts, H. van Baar, S. Blok, N. Booij, E. van Gelderen, F.K. Gerritsen, T. de Groot,  

J. van Heijst, W. van ’t Hof, J. van het Kaar, M. Kavousi, K. Montauban, D. Scholtens,  

M. Sijbrandt, M. van West 

mailto:a.alberts@schoter.nl

