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Overal waar in de brochure ouders staat, wordt ouders/verzorgers bedoeld. Waar hij/hem
staat, wordt tevens zij/haar bedoeld.
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1. Inleiding
In de Zaanstreek geldt sinds een aantal jaren een gemeenschappelijk beleid aanmelding en
inschrijving voor het voortgezet onderwijs. De vrije schoolkeuze van leerlingen en ouders heeft
hierin een belangrijke rol.
Om jullie te informeren over het beleid en de procedures, biedt het voortgezet onderwijs jullie
ook dit jaar de brochure aanmelding en inschrijving aan.
Voor het schooljaar 2019-2020 zijn enkele veranderingen in de aanmeldingsprocedure voor het
voortgezet onderwijs afgesproken, bijvoorbeeld dat elke leerling zich moet aanmelden - in
volgorde van voorkeur - voor alle scholen in het voortgezet onderwijs die passen bij het advies
van de basisschool. Het voortgezet onderwijs streeft ernaar zoveel mogelijk leerlingen te
plaatsen op hun school van eerste voorkeur. Toch kan het voorkomen dat op zowel vmbo,
havo als vwo geloot moet worden.
Een tweede wijziging is dat de centrale aanmelding voor vmbo leerlingen niet meer van
toepassing is. Ouders leveren het aanmeldingsformulier in bij de basisschool en de basisschool
levert de formulieren aan bij de vo school van eerste voorkeur.
De derde grote wijziging is dat de partnerscholen regeling niet meer bestaat. Dit betekent dat
een bepaalde basisschool geen voorrang meer geeft bij een bepaalde vo school.
De informatie over en de formulieren voor de heroverwegingsprocedure worden jullie later
toegestuurd.
We hopen dat jullie aan de hand van deze brochure eventuele vragen van leerlingen en ouders
kunt beantwoorden, zodat de voor hen belangrijke periode van aanmelding en inschrijving zo
optimaal mogelijk verloopt.
Met vriendelijke groet,
De scholen voor voortgezet onderwijs in Zaanstad
De Faam, school voor praktijkonderwijs
Praktijkschool De Brug
Saenstroom opdc
Compaen VMBO
Trias VMBO
VMBO Pascal Zuid
Zuiderzee College
Saenredam College
Bertrand Russell college
Pascal College
St. Michaël College
Zaanlands Lyceum
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2. Het gezamenlijke beleid Aanmelding en Inschrijving
Het gezamenlijke beleid Aanmelding en Inschrijving bestaat uit afspraken die zijn vastgelegd
in een convenant. De besturen voor voortgezet onderwijs hebben de afspraken samen met de
gemeente Zaanstad gemaakt met het oog op de kwaliteit van het onderwijs, goede spreiding
van het onderwijsaanbod en passende huisvesting voor alle scholen. Het beleid is erop gericht
dat leerlingen zoveel mogelijk op hun school van eerste voorkeur ingeschreven kunnen
worden.
Voorafgaand aan de aanmelding wordt het convenant ieder jaar geactualiseerd aan de hand
van wettelijke voorschriften en regelingen en ontwikkelingen in de Zaanstreek. Ook wordt het
juridisch getoetst. Daarna vindt ondertekening plaats door de drie besturen voor voortgezet
onderwijs in Zaanstad:
• Stichting ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs;
• Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad;
• Onderwijsstichting Sint Michaël;
Het beleid wordt medeondertekend door de gemeente Zaanstad. Het beleid wordt
onderschreven door Stichting Saenstroom.
Uitgangspunten gezamenlijk beleid
1. Leerlingen worden niet verplicht zich bij een specifieke school in te schrijven; de vrije
schoolkeuze blijft daarmee in stand.
2. Het beleid houdt in dat elke leerling zich aanmeldt bij de school van de eerste voorkeur.
Op het aanmeldformulier worden alle scholen passend bij het basisschool advies op
volgorde van voorkeur aangegeven. Het uitgangspunt van het gezamenlijk beleid is dat
zoveel mogelijk leerlingen geplaatst worden op hun school van eerste voorkeur.
3. Om de kwaliteit van het onderwijs voldoende te kunnen waarborgen, wordt uitgegaan
van het principe dat de school niet meer leerlingen inschrijft dan de huisvesting toelaat.
Dit kan gelden voor de capaciteit van een leerjaar, een adviescategorie en een leerweg
of afdeling.
4. Aanmelding staat in eerste instantie open voor leerlingen die in de gemeenten
Zaanstad, Wormerland, Landsmeer en Oostzaan en de woonplaatsen West-Graftdijk,
Oost-Graftdijk, Markenbinnen, Starnmeer en De Woude woonachtig zijn of daar primair
onderwijs gevolgd hebben en/of deel uitmaken van de jeugdopleiding van voetbalclub
AZ. Afhankelijk van de ruimte of eventuele bijzondere redenen kunnen ook leerlingen
uit andere regio’s in aanmerking komen voor aanmelding. Aanmelding staat ook open
voor leerlingen uit bovengenoemde gemeenten en woonplaatsen die extra
ondersteuning nodig hebben, maar niet onder het Samenwerkingsverband Zaanstreek
vallen.
5. De keuze voor de vo-school is een vrije keuze van de leerling en zijn ouders. De vraag
of aan deze voorkeur kan worden voldaan is afhankelijk van de vraag of aan de criteria
voor inschrijving is voldaan en of de school van voorkeur voldoende ruimte heeft.
6. Alle scholen hanteren in beginsel dezelfde inschrijvingscriteria en hebben tegelijk de
vrijheid om bepaalde criteria nader in te vullen. Uiteindelijk neemt de vo-school de
definitieve beslissing over de inschrijving van de leerling.
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De inschrijvingscriteria (hierna stappen genoemd) worden hieronder uitgewerkt.
Stap 1 – Aanmelding en herkomst
1. De aanmelding is op tijd, maar uiterlijk donderdag 14 maart 2019, aanwezig bij de
voortgezet onderwijs school van eerste voorkeur in Zaanstad. De aanmelding moet
volledig zijn, dat wil zeggen vergezeld gaan van het basisschooladvies en aanvullende
stukken volgens de POVO-afspraken.
2. Aanmeldingen die niet tijdig zijn ontvangen bij het voortgezet onderwijs worden,
bijzondere redenen daargelaten, pas na het doorlopen van de procedure van de eerste
groep in behandeling genomen.
3. Aanmelding staat in eerste instantie open voor leerlingen die in de gemeenten
Zaanstad, Wormerland, Landsmeer en Oostzaan en de woonplaatsen West-Graftdijk,
Oost-Graftdijk, Markenbinnen, Starnmeer en De Woude woonachtig zijn of daar primair
onderwijs gevolgd hebben en/of deel uitmaken van de jeugdopleiding van voetbalclub
AZ. Afhankelijk van de ruimte of eventuele bijzondere redenen kunnen ook leerlingen
uit andere regio’s in aanmerking komen voor aanmelding. Aanmelding staat ook open
voor leerlingen uit bovengenoemde gemeenten en woonplaatsen die extra
ondersteuning nodig hebben, maar niet onder het Samenwerkingsverband Zaanstreek
vallen. Indien bekend is dat een leerling op 1 augustus feitelijk woonachtig zal zijn in
een van bovenstaande gemeenten of woonplaatsen en/of afkomstig is van Kentalis,
Signis of de Kernschool, staat de aanmelding ook open voor deze leerling.
4. Op het aanmeldingsformulier geeft de leerling en zijn ouders aan welke school de
voorkeur heeft. Alle scholen passend bij het basisschooladvies moeten daarbij ingevuld
worden.
a. Leerlingen die van de basisschool het advies praktijkonderwijs hebben gekregen,
vullen twee scholen van voorkeur in, aangezien er twee scholen voor
praktijkonderwijs in Zaanstad zijn.
b. Voor leerlingen met een gymnasiumadvies geldt dat er twee scholen een
gymnasiumafdeling hebben. De andere twee havo/vwo-scholen beschikken
alleen over een atheneumopleiding. Bij het aangeven van de voorkeuren moet
rekening gehouden worden met de wens om al dan niet een
gymnasiumopleiding te willen volgen. Leerlingen met een gymnasium advies
vullen vier voorkeursscholen in.
c. Ook leerlingen met de aanbeveling opdc geven alle voorkeuren aan, passend bij
hun advies.
d. Ligt de school die de eerste voorkeur heeft, buiten de Zaanstreek, dan wordt
geen eerste voorkeur aangegeven, maar wordt het betreffende hokje
aangekruist op het aanmeldformulier. Deze aanmeldingen worden vooralsnog
niet in behandeling genomen. Ouders moeten hun kind evengoed bij de
betreffende school aanmelden; de aanmelding wordt vanuit Zaanstad niet
doorgestuurd.
e. Het is toegestaan om bij de tweede en vervolg voorkeuren een niet-Zaanse
school in te vullen.
5. Mocht een leerling van wie de voorkeur uitgaat naar een school/scholen buiten de
Zaanstreek, daar niet kunnen worden geplaatst, dan wordt de leerling in tweede
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instantie ingeschreven op een Zaanse school waar nog plaats is. Dat houdt in dat er
geen voorkeur meer kan worden aangegeven en dat het vo bepaalt op welke school de
leerling wordt ingeschreven.
Stap 2 - Plaatsing conform het advies van de basisschool
1. Leerlingen worden geplaatst volgens het advies van de basisschool.
2. Past een aanmelding voor een vo-school niet bij het advies van de basisschool, dan
kan worden besloten om de leerling die het betreft niet toe te laten tot die vo-school.
De vo-school neemt contact op met de basisschool.
3. Voor leerlingen met een gemengd vmbo-t/havoadvies zijn er vijf mogelijke scholen:
Compaen vmbo (TL plusklas), Pascal Zuid (havo-kansklas in samenwerking met Pascal
College), het Saenredam College (mavo/havo school), Trias VMBO (havo-kansklas in
samenwerking met het Bertrand Russell college), en het Zuiderzee College (TL
plusklas).
Stap 3 - Broer/zus-regeling
1. Indien op de school van eerste voorkeur op 1 april van het jaar van aanmelding een
broer en/of zus is ingeschreven, daaronder ook begrepen broers en zussen van
samengestelde gezinnen, is er sprake van voorrang op die school.
2. Deze regeling geldt ook als een aangemelde leerling een broer en/of zus heeft die
onderwijs volgt op het opdc en voor 1 april van het jaar van aanmelding is aangemeld
voor een reguliere vo-school.
3. Op het aanmeldingsformulier wordt ouders ook gevraagd aan te geven of er sprake is
van gelijktijdige aanmelding van meerdere kinderen. Deze informatie is nodig om
gelijktijdig aangemelde broers en/of zussen op dezelfde school van voorkeur te kunnen
inschrijven.
Stap 4 - Leerlingen met persoonlijke omstandigheden of met een extra
ondersteuningsbehoefte
1. Reden tot inschrijving kan zijn dat een leerling wegens persoonlijke omstandigheden is
aangewezen op het onderwijs van de school van zijn eerste voorkeur. In deze gevallen
volgt zo nodig overleg met de ouders van de leerling over de gewenste inschrijving en
over de vraag of aan de medische/lichamelijke reden of persoonsgebonden situatie door
de school kan worden voldaan.
2. Het is van belang dat specifieke informatie over de persoonlijke omstandigheden door
de basisschool wordt vermeld in het onderwijskundig rapport; op het
overdrachtsformulier wordt hiervan melding gemaakt. Door middel van een bijlage bij
het aanmeldingsformulier kunnen ouders en leerkrachten een toelichting geven (zie
pagina 2 van het aanmeldingsformulier). In bijzondere gevallen en in het belang van de
leerling kan de vo-school om een onderliggende verklaring van een deskundige
verzoeken. De leerling met persoonlijke omstandigheden wordt niet als vanzelfsprekend
ingeschreven op de school van zijn eerste voorkeur.
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3. Naast het gezamenlijke beleid over inschrijving op de school van eerste voorkeur
wegens persoonlijke omstandigheden is ook schooleigen beleid toegestaan.
4. Alle scholen voor voortgezet onderwijs bieden in het kader van passend onderwijs extra
ondersteuning. De basisschool geeft aan of een leerling extra ondersteuning nodig heeft
en zo ja, op welk gebied. De scholen voor voortgezet onderwijs zorgen ervoor dat zij de
benodigde ondersteuning kunnen bieden. Als een school de gevraagde ondersteuning
niet kan bieden, dan begeleidt de school de leerling naar een passende plek op een
andere school. De behoefte van een leerling aan specifieke ondersteuning wordt binnen
het beleid aanmelding en inschrijving daarom niet gezien als een persoonlijke
omstandigheid. Dat geldt ook voor het advies van de basisschool voor praktijkonderwijs
en de aanbeveling voor Saenstroom opdc.
Stap 5 - Loting
1. Blijkt het aantal aanmeldingen voor een vo-school groter dan de capaciteit van die
school, dan volgt loting in de groep van leerlingen die niet worden ingeschreven op
grond van de criteria hierboven genoemd bij stap 3 en 4.
2. Mocht een leerling voor een school van zijn eerste voorkeur worden uitgeloot, dan
wordt gekeken of er capaciteit is op de school van zijn tweede voorkeur, zo mogelijk
vindt daar inschrijving plaats. Zijn er op de school van tweede voorkeur ook
onvoldoende plaatsen, dan vindt onder die groep opnieuw loting plaats. Leerlingen die
ook niet kunnen worden ingeschreven op hun school van tweede voorkeur, worden zo
mogelijk ingeschreven op hun school van derde voorkeur. Indien nodig wordt ook hier
loting toegepast. Dit proces herhaalt zich totdat de leerling ingeschreven is op een
school. Indien noodzakelijk vindt overleg plaats tussen de vo-scholen en met de ouders.
3. De loting vindt plaats onder bestuurlijke verantwoordelijkheid en geschiedt in
aanwezigheid van meerdere personen. Er wordt een proces-verbaal opgemaakt door
een notaris.
4. Het kan voorkomen dat een vo-school in een bepaalde adviescategorie moet loten en in
een andere adviescategorie niet.
5. Als een leerling zich heeft aangemeld bij een school voor praktijkonderwijs of bij het
vmbo met aanbeveling opdc, maar daarvoor niet toelaatbaar wordt geacht, wordt na
overleg met ouders en basisschool een aanbod gedaan voor inschrijving op een
passende vo school. Leerlingen die vanuit de ISK worden aangemeld voor het eerste
leerjaar voortgezet onderwijs, worden op hun eerste voorkeur geplaatst.
Stap 6 - Procedure bij leerlingen van wie het advies is heroverwogen
1. Een leerling van wie de basisschool naar aanleiding van de uitkomst van de eindtoets
basisonderwijs het basisschooladvies heroverweegt en een hoger advies krijgt, wordt
geplaatst op de school waar nog plaats is.
2. Leerlingen van wie het advies na de heroverweging is aangepast van vmbo-t naar
havo of vmbo-t/havo naar havo zullen – als zij de havo-opleiding willen volgen en
ingeschreven staan op een vmbo-opleiding – zich moeten aanmelden op een school met
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havo-onderwijs. De basisschool mailt de vo-school waar de heroverwogen leerling staat
ingeschreven voor 1 juni 2019 dat het advies van de leerling is aangepast en vult een
mutatieformulier op de aanmelding in. Uiterlijk 12 juni krijgen ouders en basisscholen
bericht over de definitieve inschrijving.
3. Leerlingen van wie het advies wordt aangepast van vmbo-b naar vmbo-k, van vmbok naar vmbo-t, van havo naar atheneum of van atheneum naar gymnasium
zullen in vrijwel alle gevallen blijven op de school waar ze staan ingeschreven.
Stap 7 - Erkenning en respect voor bijzondere grondslag van de school
Elke vo-school kan van leerlingen en hun ouders vragen om akkoord te gaan met de
voorwaarden die de school op grond van zijn bijzondere grondslag of openbaar karakter
aan de inschrijving verbindt.
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3. De aanmelding
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe het aanmelden in zijn werk gaat.
1. Ouders ontvangen van de basisschool het aanmeldingsformulier.
2. Het eerste gedeelte van dit formulier vullen ouders in; het tweede gedeelte wordt
ingevuld door de basisschool. In de bijlage is een voorbeeld opgenomen van een
correct ingevuld aanmeldingsformulier.
3. Zowel ouders als basisschool kunnen een bijlage toevoegen aan het
aanmeldformulier. De bijlage zal gaan over persoonlijke omstandigheden of
bijzonderheden.
4. De basisschool vult het dossier aan met de benodigde documenten voor aanmelding
en controleert of het aanmeldingsdossier compleet is.
5. De ouders geven, op het aanmeldformulier, schriftelijk toestemming tot het gebruik
van persoonlijke gegevens.
6. De basisschool stuurt het aanmeldformulier naar de school van eerste voorkeur
(uiterlijk 14 maart 2019). Aanmeldformulieren voor het praktijkonderwijs en vmbo
met aanbeveling opdc worden bij voorkeur voor 1 maart 2019 ingestuurd.
7. Ouders ontvangen een bevestiging van aanmelding, deze wordt uiterlijk 1 april
verstuurd door de vo school van eerste voorkeur.
8. Aanmeldingen voor het praktijkonderwijs of met aanbeveling opdc gaan na
screening naar de CTA van Stichting Saenstroom. Deze doet een uitspraak over
toelaatbaarheid. Op basis van toelaatbaarheid wordt een leerling ingeschreven bij
het praktijkonderwijs of de vmbo-school van eerste voorkeur.
9. Uiterlijk 17 april 2019 worden de brieven over inschrijving verstuurd door het vo.
Voor leerlingen die vallen onder punt 8 kan van deze datum afgeweken worden in
verband met de toelaatbaarheidsprocedure.
10. Voor leerlingen van wie het advies heroverwegen wordt gelden de data genoemd in
stap 6.
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4. Bezwaar of beroep indienen
Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de vo-scholen het beleid aanmelding en inschrijving
uitvoeren, kan het voorkomen dat ouders niet tevreden zijn over de gevolgde procedure en/of
bezwaar hebben tegen de weigering van het schoolbestuur tot inschrijving van hun
zoon/dochter op de school van eerste, tweede, derde of vierde voorkeur. Voor die situaties
hanteren de vo-scholen een gezamenlijke bezwaar/beroepsprocedure. Ouders kunnen hun
reactie indienen door middel van een bezwaar/beroepsformulier.
Naar aanleiding van de op dit formulier vermelde reactie en motivering neemt een
onafhankelijke directeur van een vo-school zo snel mogelijk contact op met de ouders. Mocht
dat niet direct leiden tot een goede oplossing, dan wordt het verzoek voorgelegd aan een
onafhankelijke adviescommissie.
De adviescommissie nodigt de ouders uit voor een gesprek. In dit gesprek kunnen zij, al dan
niet bijgestaan door een meerderjarige deskundige/gemachtigde, hun bezwaar/beroep en
wensen nader toelichten. De vo-scholen vinden het niet wenselijk dat de betreffende leerling
bij het gesprek aanwezig is. Dat geldt ook voor de leerkracht van groep 8 of de directeur van
de basisschool van herkomst. De adviescommissie brengt een onafhankelijk en niet bindend
advies uit aan de betrokken schoolbesturen, waarna een formeel besluit van de betrokken
schoolbesturen volgt.
Praktische tips
• De praktijk leert dat een goede voorbereiding het halve werk is. Indien de ouders het
bezwaar/beroepsformulier zo volledig mogelijk invullen en tijdig inleveren en ook
duidelijk aangeven wat hun motivering is, is de adviescommissie beter in staat goed
naar de mogelijkheden te kijken.
• Het ingevulde formulier dient uiterlijk dinsdag 7 mei 2018 ontvangen te zijn.
• De bezwaar/beroepsformulieren moeten naar de vo-school van inschrijving worden
gestuurd.
• Wij vragen de basisscholen goed mee te kijken of alle gegevens zijn ingevuld. Op het
bezwaarformulier dienen de ouders nogmaals hun voorkeursscholen op volgorde van
voorkeur aan te geven. Tevens is het van belang dat zij hun verzoek goed motiveren, al
dan niet ondersteund met verklaringen van een deskundige.
• Voeg altijd een kopie bij van de brief die de ouders/verzorgers van de vo-school hebben
ontvangen.
• Bewaar zekerheidshalve een kopie van het ingevulde bezwaarformulier voor uzelf.
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5. Veelgestelde vragen
A. Wanneer wordt het aanmeldingsformulier bij het vo verwacht?
Het aanmeldingsformulier, het overdrachtsformulier inclusief bijlagen en het overstapdossier
zijn uiterlijk donderdag 14 maart 2019 bij het voortgezet onderwijs aanwezig.
Aanmeldingen voor praktijkonderwijs, opdc of ISK worden met voorrang behandeld en kunnen
al vanaf februari 2019, ingestuurd worden. Deze aanmeldingen zijn bij voorkeur voor 1 maart
2019 binnen. Zie ook de POVO-brochure, deel 1 en 2.
B. Waar kan ik terecht met vragen over de aanmelding
U kunt mailen naar vragenoveraanmeldingen@vozaanstad.nl. U ontvangt afhankelijk van uw
vraag binnen twee werkdagen een reactie. Let op: dit e-mailadres is slechts in gebruik tussen
1 februari 2019 en 15 juni 2019.
C. Mogen ouders gebruikmaken van bovenstaand e-mailadres?
Ja, voor hen gelden dezelfde regels.
D. Mogen leerlingen gebruikmaken van het e-mailadres?
Nee, de ouders zijn verantwoordelijk voor de aanmelding en inschrijving van hun kinderen. Zij
zijn degenen die vragen stellen.
E. Wanneer ontvangen de ouders bericht over de inschrijving?
Alle ouders ontvangen schriftelijk bericht over de inschrijving. De brief komt van de vo-school
waar de leerling wordt ingeschreven. Deze brief wordt uiterlijk 17 april 2019 verstuurd.
Let op: Deze termijn geldt niet voor ouders waar een toelatingscommissie een beslissing moet
nemen over de toelaatbaarheid van de leerling voor een speciale schoolsoort of onderwijssoort
zoals praktijkonderwijs of opdc.
F. Stel, de ouder is het niet eens met de inschrijving? Wat dan?
Iedere ouder kan bezwaar indienen tegen de weigering om ingeschreven te worden op de
school van de eerste, tweede, derde of vierde voorkeur. Het is niet mogelijk bezwaar te maken
tegen inschrijving op de eerste voorkeur.
G. Hoe weten de ouders waar en wanneer zij bezwaar kunnen indienen tegen een
weigering om ingeschreven te worden op de school van eerste voorkeur?
Alle ouders van wie de kinderen niet op de school van eerste voorkeur worden ingeschreven,
maar op de school van lagere voorkeur, ontvangen schriftelijk bericht van de betreffende
school. In een bijlage bij die brief wordt uiteengezet welke stappen de ouder kan nemen en op
welke wijze bezwaar/beroep ingediend kan worden tegen de weigering om ingeschreven te
worden op de school van eerste en/of tweede voorkeur.
H. Op welke manier kan een ouder bezwaar indienen?
Bezwaar indienen kan alleen schriftelijk door het invullen van het bezwaar/beroepsformulier.
Uitsluitend volledig ingevulde bezwaar/beroepsformulieren worden in behandeling genomen.
Een mondeling bezwaar dient altijd te worden bevestigd door een volledig ingevuld
bezwaar/beroepsformulier. De formulieren staan op de website van povo en de vo scholen.
NB: Bij weigering inschrijving openbaar onderwijs wordt door de ouders een bezwaarformulier
ingevuld. Bij weigering inschrijving niet-openbaar onderwijs wordt door de ouders een
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beroepsformulier ingevuld. Het verschil is een gevolg van de wet. Er is verder geen verschil
tussen de formulieren; de formulieren worden op dezelfde wijze behandeld.
I. Voor welke datum kan er bezwaar ingediend worden?
In het belang van de leerling geldt een korte termijn voor het indienen van een bezwaar. Dit
maakt het mogelijk dat alle leerlingen op tijd zijn ingeschreven en aanwezig kunnen zijn op de
POVO-kennismakingsbijeenkomst op woensdag 26 juni 2019 op hun school.
De bezwaarformulieren kunnen tot uiterlijk dinsdag 7 mei 2019 ingestuurd worden.
Bezwaar/beroepsformulieren die na 7 mei 2019 worden ontvangen, kunnen niet meer in
behandeling genomen worden.
J. Kan een directeur po of een leerkracht van groep 8 bezwaar indienen tegen de
weigering van inschrijving op de school van eerste en/of tweede en/of derde en/of
vierde voorkeur.
Nee, het onderwijspersoneel is geen partij in deze. Bezwaar indienen is uitsluitend
voorbehouden aan de ouders. Uiteraard kan een directeur po of een leerkracht van groep 8 de
ouders wel behulpzaam zijn. Het is niet wenselijk dat leerkrachten van het po
‘aanbevelingsbrieven’ aanleveren of met de ouders meekomen naar de hoorzitting van de
adviescommissie.
K. Hoe weet een leerkracht van groep 8 welke leerlingen niet worden ingeschreven
op de eerste en/of tweede en/of derde en/of vierde voorkeur?
De directeur van de betreffende basisschool ontvangt per mail een overzicht van de leerlingen
die niet op de eerste en/of tweede en/of derde en/of vierde voorkeur ingeschreven kunnen
worden. Dit bericht wordt (één dag) eerder verzonden dan de brieven met het bericht van
inschrijving aan de ouders.
L. Kan de centrale eindtoets van invloed zijn op het advies van de basisschool?
Ja, dat kan. Mocht het advies van de basisschool worden aangepast op grond van
heroverweging na de eindtoets basisonderwijs, dan komt de leerling in aanmerking voor een
school waarop dit heroverwogen advies betrekking heeft. De basisschool geeft dit voor 1 juni
2019 aan de vo scholen. Als een eventuele loting al heeft plaatsgevonden, wordt de leerling
ingeschreven op een school waar nog plaats is.
M. Ontvangen de ouders een bevestiging van de aanmelding?
Ja ouders ontvangen een bevestiging van de aanmelding. Deze wordt uiterlijk 1april door de vo
school van eerste voorkeur verstuurd.
Heeft u naar aanleiding van het voorgaande nog vragen? Mail ons via
vragenoveraanmeldingen@vozaanstad.nl.
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Bijlage 1: Tijdpad aanmelding en inschrijving schooljaar 2019-2020

1
2
3
4
5
6
7
8

Planning activiteiten
Aanmeldingsformulier en OSO
aanwezig bij vo school 1e
voorkeur
Aanmelding wordt verwerkt
Bevestiging van aanmelding
wordt verstuurd
Loting
Bericht omtrent inschrijving
naar po
Brief naar ouders over
inschrijving

Donderdag 11 april
Dinsdag 16 april
Woensdag 17 april

Persbericht
Bezwaar indienen

NB. Periode is inclusief meivakantie

Behandelen bezwaren
8
10
111
12
13
14

Datum
Sluitingsdatum aanmeldingen:
donderdag 14 maart 2019
(opdc 1 maart 2019)
vrijdag 15 maart –
maandag 1 april 2019
Uiterlijk 1 maart 2019

Ouders bericht inschrijving na
procedure bezwaar/beroep
Heroverweging advies n.a.v.
eindtoets CITO
Brieven over inschrijving
heroverwegers
Versturen uitnodiging POVO
kennis-makingsochtend door VO
POVO-kennismakingsochtend

Onder embargo 17 april
Ontvangstdatum
Dinsdag 7 mei 2018
Woensdag 8 mei t/m
Woensdag 29 mei 2019
4 juni – 7 juni 2019
Vóór 1 juni 2019

Opmerking

Per mail
Per brief
(ontvangst ouders
19 april)
Formulier per email/post
Overleg ouders
(belronde +
hoorzittingen)
Per brief
PO meldt dit aan
VO

8 juni 2019
Uiterlijk vrijdag 14 juni 2019

Per brief

Woensdag 26 juni 2019

Voor vmbo en praktijkonderwijs is dit een bericht van voorlopige inschrijving in verband met
de verschillende toelatingsprocedures.
Gelet op onderzoek in verband met de toelating tot het praktijkonderwijs en het opdc worden
er tussentijds wel uitnodigingen verstuurd aan individuele ouders.
Ter informatie vrije dagen voortgezet onderwijs in 2019 i.v.m. planning
•
•
•
•
•
•

Goede Vrijdag
Tweede paasdag
Meivakantie
Hemelvaart + vrijdag
Pinksteren
Zomervakantie

-

vrijdag 19 april 2019
maandag 22 april 2019
zaterdag 20 april t/m zondag 5 mei 2018
donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei 2019
maandag 10 juni 2019
vanaf zaterdag 13 juli 2019
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Bijlage 2: Voorbeeld ingevuld aanmeldingsformulier
Zie volgende pagina.
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Aanmeldingsformulier voor het voortgezet onderwijs
Schooljaar 2019-2020
Aanmelden uiterlijk donderdag 14 maart 2019
Daan de Jong
In te vullen door de ouders/verzorgers van: ..............................................................……………….
De Westerkim
Zaandam
Leerling van (basis)school ..............................................................………….
in...................…….......................………
Wij verzoeken u het aanmeldingsformulier zo volledig mogelijk in te vullen, zodat er bij de inschrijving van
uw zoon of dochter geen vertraging ontstaat.

Opgave voor scholen van voorkeur

Zaanlands Lyceum

St. Michaël College

Pascal College

Bertrand Russell
college

Saenredam College

Zuiderzee College

VMBO Pascal Zuid

Trias VMBO

Compaen VMBO

Praktijkschool De
Brug

De Faam, school voor
praktijkonderwijs

Per schooladvies is in onderstaande tabel aangegeven welke scholen u kunt kiezen. Het aantal witte
blokken achter de adviescategorie van uw kind geeft het aantal voorkeuren aan dat u op moet geven. Bij
een aanbeveling voor Saenstroom opdc moeten eveneens alle scholen passend bij het advies aangegeven
worden. Geef de voorkeuren aan in het vak onder de tabel.

Praktijkonderwijs
Praktijkonderwijs/vmbo-b
Vmbo-b
Vmbo-b/vmbo-k
Vmbo-k
Vmbo-k/vmbo-t*
Vmbo-t*
Vmbo-t*/havo
Havo
Havo/vwo
Vwo/atheneum
Vwo/gymnasium
*Vmbo-t wordt ook wel mavo genoemd

Mijn school voor eerste voorkeur ligt buiten Zaanstad, namelijk: …............................................................
Vul hieronder alle scholen in die passen bij het advies op volgorde van voorkeur (verplicht!):
St. Michaël College
Voorkeur 1: ……..............................................................................................................................................
Zaanlands lyceum
Voorkeur 2: ……..............................................................................................................................................
Pascal College
Voorkeur 3: ……..............................................................................................................................................
Saenredam College
Voorkeur 4: ……..............................................................................................................................................
Bertrand
Russell College
Voorkeur 5: ……..............................................................................................................................................
Vul deze vraag in als u op 1 april 2019 één of meerdere kinderen op een middelbare school in
Zaanstad heeft. Uw zoon of dochter heeft voorrang bij plaatsing op dezelfde school.
Anouk de Jong
Zuiderzee College
Naam………………………………………………zit
op VO-school ………………………………………….
Naam………………………………………………zit op VO-school .…………………………………………
Indien u meer dan één kind tegelijk aanmeldt, graag hier de naam/namen vermelden:
……………………………………………………………………………………………………………………..
LET OP: de tekst onderaan pagina 2 in verband met beleid Aanmelding en Inschrijving
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In te vullen door de ouders/verzorgers van de leerling (invullen in blokletters)
De aanmelding sluit donderdag 14 maart 2019
Gegevens van uw kind

Geboortegegevens

Gegevens ouder 1

Daan

Roepnaam
Geslacht
man / vrouw / anders
Voornamen
Tussenvoegsel
Achternaam
Woonadres
Postcode
Woonplaats
Telefoon thuis
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Burgerservicenummer (BSN)
 Vader
 Moeder
 Verzorger
Voorletters + achternaam
Telefoonnummer(s)
E-mail

Daan Lucas
de
Jong
Gruttostraat 25
Zaandam
1511 LX
075 6123456
12-12-2006
Zaandam
Nederland
012345678

A. de Jong
06 12345678
antondejong@chello.nl

Gegevens ouder 2

 Vader
 Moeder
 Verzorger
Voorletters + achternaam
Telefoonnummer(s)
E-mail

Woont bij

○ Ouder 1

Adres ouder 2 (indien
anders dan ouder 1)

Gaat u binnenkort
verhuizen? Vermeld hier
uw nieuwe adres

(dd-mm-jjjj)

J. de Jong-Visser
06 87654321
j.visser@gmail.com

○ Ouder 2 ○ Beide ouders ○ Anders, namelijk:
Adres is van
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon thuis
Telefoon mobiel
Wilt u op beide adressen post ontvangen? ja / nee
Adres
Postcode
Woonplaats
Per
(dd-mm-jjjj)

Uw zoon/dochter heeft wel/niet* deelgenomen aan een NIO-onderzoek in groep 8.
Ondergetekende geeft wel/geen* toestemming voor het opvragen van de uitslag van de NIO door de vo-school van
inschrijving.
Ondergetekende gaat wel/niet* akkoord met het advies van de basisschool (*doorstrepen wat niet van toepassing is)
Toelichting (eventueel)…………………………………………………………………………………………………
De bij het convenant Aanmelding en Inschrijving aangesloten VO-scholen zullen alle persoonsgegevens die zij
ontvangen, verwerken conform de toepasselijke regelgeving, uitsluitend met het doel uitvoering te geven aan de
procedure Aanmelding en Inschrijving en alle daarmee samenhangende werkzaamheden. Ondergetekende
ouders/verzorgers of wettelijk vertegenwoordigers geven toestemming voor deze gegevensverwerking.
Ouders/verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn
ingevuld.
Datum:……………….. Plaats:…………………

12/02/2019

Zaandam

A. de Jong
J. de Jong-Visser
Naam …………………………………………..
Handtekening ouder/verzorger: ………………….…………………………
Naam ………………..………………………… Handtekening ouder/verzorger: ………………….…………………………

Let op:

beide ouders/verzorgers dienen het aanmeldingsformulier te ondertekenen. Indien één ouder/verzorger tekent, dan verklaart deze de
enige gezaghebbende ouder/verzorger te zijn en de andere ouder/verzorger te informeren over de aanmelding.

Lees onderstaande tekst goed door in verband met het beleid Aanmelding en Inschrijving!
U hebt het aanmeldingsformulier ingevuld. Indien u als ouder(s)/verzorger(s) nog bijzonderheden of persoonlijke omstandigheden
wenst te vermelden, kunt u dat als bijlage aan dit formulier bevestigen.
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In te vullen door de basisschool of de school van herkomst
Naam basisschool
BRIN-nummer van de (basis)school
Naam schoollocatie
Postcode en plaatsnaam
Telefoonnummer
E-mailadres
Naam directeur
Naam groepsleerkracht
E-mailadres groepsleerkracht
Naam IB’er
E-mailadres IB’er

De Westerkim
22KA 01
De Westerkim
1506 XL Zaandam
075 2010133
info@dewesterkim-zaandam.nl
Estelle van Laar
Maartje Verbrugge
m.verbrugge@dewestrekim-zaandam.nl
Jeroen van Holst
j.vanholst@dewesterkim-zaandam.nl

Advies van de basisschool
Ο praktijkonderwijs
O praktijkonderwijs/vmbo-b
Ο vmbo-b (= basisberoepsgericht)
O vmbo-b/vmbo-k
Ο vmbo-k (= kaderberoepsgericht)
O vmbo-k/vmbo-t
Ο vmbo-t (= theoretisch)
Consultatiegesprek gevoerd

Ο vmbo-t/havo
O havo
O havo/vwo
Ο vwo/atheneum
O vwo/gymnasium

Ο ja

Ο nee

De leerling heeft extra ondersteuning nodig Ο ja
Ο nee
De extra ondersteuning is nodig op het gebied van:
Ο rekenen
Ο taal
Ο sociaal/emotionele begeleiding
Ο concentratie en/of motivatie
Ο verzuim
Ο anderszins………………………………………………………………..
Nadere informatie en motivatie voor extra ondersteuning staat vermeld in het OKR.
O Aanbevolen wordt de leerling te plaatsen op Saenstroom opdc
Ouders gaan wel/niet* akkoord met aanbeveling opdc (*doorstrepen wat niet van toepassing is)

Aanmelding ISK

In geval er sprake is van persoonlijke omstandigheden (bijvoorbeeld medisch, betrokkenheid van hulpverlenende
instanties) die van belang zijn bij plaatsing van de leerling, dan kan er hieronder een motivatie toegevoegd worden. Er
kan ook gekozen worden voor een extra bijlage met een motivatie.
…………………………………………………….……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Datum:

15 februari 2019

Handtekening directeur:

Handtekening klassenleerkracht:

Bij het aanmeldingsformulier worden alle POVO-bijlagen meegestuurd!
(Zie checklist in de POVO-brochure deel 3)
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Schoolgegevens
De aanmelding wordt verstuurd naar het volgende adres. LET OP! Aanmeldingen voor Saenstroom opdc worden
verstuurd naar de eerste vmbo-school van voorkeur. Het adres van Saenstroom opdc staat daarom niet vermeld in de
onderstaande lijst.
De Faam, school voor praktijkonderwijs
Blooksven 21

Saenredam College

1504 AN Zaandam

Elvis Presleystraat 1

075 6312676

1544 LM Zaandijk
075 6409130

Praktijkschool De Brug
Saenredamstraat 39

Bertrand Russell college

1566 KL Assendelft

Postbus 342

075 6210688

1560 AH Krommenie
075 6210426

Compaen VMBO
Nieuwendamstraat 6

Pascal College

1507 JE Zaandam

Pascalstraat 4

075 6126303

1503 DA Zaandam
075 6167355

Trias VMBO
Saendelverlaan 1

St. Michaël College

1561 KS Krommenie

Leeghwaterweg 7

075 6478810

1509 BS Zaandam
075 6127474

VMBO Pascal Zuid
Middelven 2

Zaanlands Lyceum

1504 BZ Zaandam

Vincent van Goghweg 42

075 6167900

1506 JD Zaandam
075 6170055

Zuiderzee College
Zuiderzee 200
1503 HZ Zaandam
075 6166069

Voor intern gebruik
Ontvangen:
Bevestigd:
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