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Aan alle collega’s van het VO 
 
 
 
 
 
Datum:   17 maart 2023 
Betreft:  CWO 2023 
 
 
Beste VO-collega, 
 
De Centrale Warme Overdracht is hét overdrachtsmoment voor alle groep 8 leerlingen die 
regulier de overstap maken naar een VO-school in Zuid-Kennemerland en Velsen. Alle VO-
scholen doen mee, behalve de scholen die alleen aanmeldingen hebben middels een  
MDO-O.  
 
Hierbij ontvang je een handleiding om op de juiste wijze gesprekken te kunnen voeren met 
de PO-scholen waarvan je toekomstige brugklassers afkomstig zijn.  
 
Alle deelnemende VO-scholen zijn:  

• Coornhert Lyceum  
•  ECL  
•  Felisenum Gymnasium  
• Haarlem College  
• Haemstede Barger Mavo  
• Atheneum College Hageveld  
• De Hartenlust  
• Ichthus Lyceum  
• Kennemer Lyceum  
• Maritiem College IJmuiden  
• Mendelcollege  
• Montessori College Aerdenhout  
• Rudolf Steiner College  
• Saga Driehuis  
• Sancta Maria  
• Het Schoter  
• Spaarne College  
• Stedelijk Gymnasium Haarlem  
• Technisch College Velsen  
• Vellesan College  
• Wim Gertenbach College Zandvoort  
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De Centrale Warme Overdracht (CWO) wordt georganiseerd op de volgende data en 
locaties:    
 

•  Donderdag 1 juni                  van 16:00 uur – 19:00 uur, locatie: ECL 
•  Vrijdag 2 juni                   van 16:00 uur – 19:00 uur, locatie: Coornhert Lyceum 
•  Maandag 5 juni                 van 16:00 uur – 19:00 uur, locatie: Mendelcollege 
•  Dinsdag 6 juni                   van 16:00 uur – 19:00 uur, locatie: Haarlem College 
•  Woensdag 7 juni                 van 16:00 uur – 19:00 uur, locatie: Het Schoter 
•  Donderdag 8 juni                  van 16:00 uur – 19:00 uur, locatie: Ichthus Lyceum 

 
De volgende data zijn belangrijk om in de gaten te houden: 

- Vanaf 22 mei maakt iedere VO-collega die gesprekken voert een account aan via 
www.warmeoverdracht.school.  

- Het gespreksrooster wordt gemaakt door roosteraars van de CWO-werkgroep. 
- De VO-scholen zijn 6 dagen aanwezig met voldoende collega’s om de ingeplande 

overdrachten mogelijk te maken. 
- Graag ontvangen wij van iedere VO-school één contactpersoon, e-mailadres en 

mobiel nummer (alleen te gebruiken voor de werkgroep via 
info@warmeoverdracht.school 

- Op 22 mei ontvangen alle betrokken PO- en VO-collega’s het gespreksrooster, 
waarin wordt ingezet op het bespreken van twee leerlingen per 12 minuten.  

- Uiteraard wordt in het rooster getracht de gesprekken zoveel 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, J. Bloemsma, S. Blok, N. Booij, N. de Bruijn, A. Doek, C. Garcia Müller, E. van 
Gelderen, J. van Heijst, W. van ’t Hof, S. Meijer, K. Montauban, D. Pels, D. Scholtens,  
R. Rouwen   
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