Nieuwsbrief over de Zaanse POVO Overstap in 2022

Bekijk de webversie

De tweede Zaanse POVO-nieuwsbrief

Waarover en voor wie?
In de 2e 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
Samenvatting POVO-avond
Beleid De Zaanse POVO Overstap + Stappenplan
Keuzegids
Infoavonden voor ouders
De OV-coach
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Samenvatting POVO-avond
Op donderdag 14 oktober vond de POVO-avond voor
professionals in het Zaanse onderwijs plaats. De presentatie
is opgenomen. Heeft u deze gemist of wilt u hem nog eens
rustig bekijken? Via onderstaande link kunt de presentatie
terugkijken.
Klik hier om de presentatie terug te kijken.
Klik hier voor de PowerPoint

Beleid Zaanse POVO Overstap 2022
Het beleidsdocument 'De Zaanse POVO Overstap 2022' met bijbehorend stappenplan is af.
Vanaf 28 oktober kan je deze inzien op de POVO-website (www.povo-zaanstreek.nl). Voor nu
kan je deze bekijken via onderstaande links.
Klik hier voor het beleidsdocument De Zaanse POVO Overstap 2022.
Klik hier voor het Stappenplan, bijlage 1 van het beleidsdocument De Zaanse POVO Overstap.

Keuzegids
Binnenkort ontvangen de PO- en VO-besturen de keuzegidsen voor het voortgezet onderwijs
met verzendlijst en instructies. De groep 8 leerlingen verwachten deze gids in de eerste week
van november te ontvangen. Wij vertrouwen erop dat de besturen de keuzegidsen tijdig bij al
hun PO- en VO-scholen afleveren.
De keuzegids is uitgebracht in samenwerking met de Zaanse VO-scholen en mede mogelijk
gemaakt door de gemeente Zaanstad. Deze gids is gemaakt voor alle leerlingen uit groep 8 die
na dit schooljaar naar het voortgezet onderwijs in de Zaanstreek gaan.
In de keuzegids hebben alle Zaanse VO-scholen een deel van een pagina. Daarnaast worden
de belangrijkste Zaanse afspraken over de overstap van de basisschool naar het voortgezet
onderwijs toegelicht en uitgelegd, met onder andere informatie over het schooladvies, de
aanmelding en inschrijving en tips voor het maken van een keuze

Infoavond voor ouders
In november en december organiseren Zaanse VO-scholen informatieavonden voor
ouders/verzorgers. Ouders/ verzorgers kunnen zich aanmelden via de website van de VOscholen en vinden daar meer informatie over de infoavonden. Bekijk hier wanneer welke VOschool een infoavond organiseert.
Presentatie PO aan ouders
Daarnaast kunnen de basisscholen de POVO-presentatie gebruiken die begin september via
ELK gedeeld is. Hierin staat algemene informatie over het voortgezet onderwijs en de overstap.
Deze kunt u ook hier vinden.

OV-coach
Hallo! Hier een bericht van de ov-coach,
Zitten er bij jou leerlingen in de klas die moeite hebben met de
reis van huis naar school en weer terug? Leerlingen die nog
niet of gedeeltelijk zelfstandig kunnen reizen? Leerlingen die
snel overprikkeld zijn in het verkeer? Of moeite hebben met
hun oriëntatie of het onthouden van de reisroute? En ken je
leerlingen die het wel graag zelfstandig zouden kunnen? Dan
is de OV-Coach misschien een passende oplossing.

De OV-Coach leert de leerling zelfstandig reizen. Dat kan in het openbaar vervoer, op de fiets of
wandelend. In zijn of haar eigen tempo en op een passende wijze. O ja, misschien nog goed om
te weten; de OV-coach is gratis. De leerling betaalt alleen zijn of haar eigen reiskosten.
Denk jij dat dit iets is voor jouw leerlingen? Vertel hen en hun ouders/verzorgers dan over de
OV-coach! Of neem een kijkje op onze website www.ov-coach.nl
Tot snel! Groet van de OV-coach

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.

