Nieuwsbrief over de Zaanse POVO Overstap in 2022

Bekijk de webversie

De eerste Zaanse POVO- nieuwsbrief

Waarover en voor wie?
In de 1e nieuwsbrief van dit schooljaar kan je de voortgang lezen van de Zaanse POVO
Overstap 2022. De nieuwsbrief is bedoeld voor medewerkers in het PO en VO die betrokken
zijn bij de overstap van leerlingen uit groep 8 naar de brugklas van het VO in 2022.
Onderwerpen in deze nieuwsbrief
De Zaanse POVO Overstap 2022
Registreren overstapleerlingen (met voorlopig advies) in ELK
Ondersteuning nieuwe medewerkers bij gebruik van ELK
Abonneren, contact en vragen
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De Zaanse POVO Overstap 2022
Elk jaar stappen er rond 2.000 leerlingen over van het primair
onderwijs (PO) naar het voortgezet onderwijs (VO) in
Zaanstad; van ongeveer 60 PO-scholen naar 12 VO-scholen.
Een goede overstap van de PO-school naar een VO-school is
van groot belang voor een succesvolle schoolcarrière.
Daarom worden in het Onderwijsplatform Zaanstreek,
waaraan de Zaanse schoolbesturen van het primair onderwijs
en het voortgezet onderwijs deelnemen, elk jaar afspraken
gemaakt over de wijze van verwijzing naar, en inschrijving op,
een VO-school.
Het beleid van de Zaanse POVO Overstap 2022 en
bijbehorend stappenplan is nog in de maak en zal zodra vastgesteld met u gedeeld worden. Net
als vorig jaar zal er gebruikgemaakt worden van het digitale overstapssysteem ELK.

Registreren overstapleerlingen (met
voorlopig advies in ELK)
Het streven is om uiterlijk vrijdag 15 oktober 2021 alle
overstapleerlingen met hun voorlopige advies (groep 7) in
ELK te hebben staan. Met behulp van de OSO-uitwisseling
(POPO) kunnen alle relevante leerlinggegevens vanuit
ParnasSys of Esis naar ELK worden gesluisd (zie hier de
handleiding).
Via www.elk-zaanstad.nl bereikt u de inlogpagina. Kies voor
overstapjaar 2022. U kunt inloggen met uw inloggegevens van afgelopen jaar.
Het opnemen van de voorlopige adviezen is ten behoeve van de controle op de capaciteit van
het VO en om voldoende keuzegidsen te laten produceren en verspreiden

Ondersteuning nieuwe medewerkers
bij gebruik van ELK
Bent u voor het eerst betrokken bij de POVO Overstap en heeft u nog niet eerder met ELK
gewerkt? Hieronder leest u welke ondersteuning er rondom ELK wordt geboden.
1. Digitale presentatie
We laten u ELK graag alvast zien, daarom wordt er op woensdag 22 september en donderdag
23 september van 16.00 tot 16.30 een digitale presentatie over ELK voor medewerkers in het
PO gegeven. Een eerste indruk opdoen, de eerste vragen stellen. Wilt u meeluisteren en kijken? Mail dan uw naam, functie en welk presentatiemoment uw voorkeur heeft naar
info@povo-zaanstreek.nl. Dan ontvangt u een agenda-uitnodiging met de link naar de digitale
omgeving (teams).
2. Handleidingen
Voor het gebruik van ELK zijn handleidingen beschikbaar. Hier vindt u de handleiding voor het
PO. Het VO zal vanaf februari/maart in ELK gaan werken. Hier vindt u de handleiding voor het
VO.
3. Bestuursbeheerder
Ieder schoolbestuur heeft een Bestuursbeheerder voor ELK aangewezen. Deze persoon is uw
aanspreekpunt. Wilt u een inlogcode aanvragen voor ELK, heeft u vragen over OSO, ESIS,
ParnasSys of Magister? Dan kunt u bij uw bestuursbeheerder ELK terecht.
Bestuursbeheerders ELK PO
Ilse van Gemert | Ilse.vangemert@agora.nu | Agora, Stg. voor Bijzonder Prim. Onderw. in de
Zaanstreek
Tumcay Catak | t.catak@ibsdehorizon.nl | Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad
Herman van Tongeren | directie@vrijeschoolzaanstreek.nl | Stichting Vrijescholen Ithaka
Judith de Heer | j.deheer@opspoor.nl | OPSPOOR
Jacco Voorbij | j.voorbij@zaanprimair.nl | Stichting Zaan Primair voor OP/Voortg. Spec. Onderw.
Elwin Swinkels | elwin.swinkels@deeigenwijs.nl | Stichting De Eigen Wijs
Marla de Groot | m.de.groot@ikcdewerf.nl | Sch Ver V Ond Op Gg V Vrye Persoonlh Vorm
Bestuursbeheerders ELK VO
Trudy Koedooder | t.koedooder@zaam.nl |Zaam
Mark Seegers | m.seegers@ovo-zaanstad.nl | OVO Zaanstad
Elyes Khechana | ekhechana@stmichaelcollege.nl | St. Michaël College

Abonneren, contact en vragen
Stuur deze nieuwsbrief gerust door naar uw collega's. Als u of uw collega zich wilt aanmelden
voor de nieuwsbrief, kunt u een e-mail sturen naar info@povo-zaanstreek.nl. U wordt dan
opgenomen in de verzendlijst. Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kunt u zich
hieronder afmelden.
De Zaanse schoolbesturen hebben afgesproken om uw vragen zo goed mogelijk binnen de
eigen organisatie te beantwoorden. Als u vragen heeft over ELK, kunt u terecht bij de locatie- of
bestuursbeheerder ELK. Een overzicht van alle bestuursbeheerders vindt u in de ELK
Handleiding. Als u vragen heeft over het proces van de Zaanse POVO Overstap, overleg dan
vooral met uw ib-er, directeur en/of bestuurder.

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@povo-zaanstreek.nl toe aan uw adresboek.

