Nieuwsbrief over de Zaanse POVO Overstap in 2022

Bekijk de webversie

De derde Zaanse POVO-nieuwsbrief

Waarover en voor wie?
In de 3de 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.
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De Keuzegids voor voortgezet
onderwijs
In de week van 1 november ontvangen de PO- en VO-scholen
de keuzegidsen voor het voortgezet onderwijs. 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 kunnen leerlingen en ouders alvast
kennismaken met de Zaanse VO-scholen. 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.
Nieuwsgierig geworden? De Keuzegids is al in te zien op
www.povo-zaanstreek.nl. Klik op de afbeelding en bekijk hem.

De POVO-website
De POVO-website, www.povo-zaanstreek.nl, staat online!
Voor ouders en leerlingen
Hebben jouw leerlingen of diens ouder(s)/verzorger(s) vragen over de overstap? Verwijs hen
naar povo-zaanstreek.nl of neem zelf een kijkje.
Op povo-zaanstreek.nl kunnen leerlingen en ouders terecht voor informatie over de Zaanse
POVO Overstap. Alle informatie die in de Keuzegids staat, is ook terug te vinden op de website
en meer! Zo kunnen leerlingen en ouders gemakkelijk de data en tijden van de
voorlichtingsmomenten opzoeken én antwoorden vinden op veelgestelde vragen. Uiteraard is
hier ook de Keuzegids en het beleidsdocument terug te vinden.
Voor leerkrachten en andere professionals
Op de POVO-website is er ook een (verborgen)pagina beschikbaar voor leerkrachten en andere
professionals. Alle belangrijke documenten die verband houden met de Zaanse POVO
Overstap, zoals het beleidsdocument, het stappenplan, handleidingen ELK en alle eerdere
nieuwsbrieven zijn hier te vinden.
Je kan deze pagina bereiken via de volgende link of via www.povo-zaanstreek.nl/documentatie.
Deze pagina wordt constant up-to-date gehouden. In de toekomst zullen hier ook documenten
zoals de aanmeldinstructie, de plaatsingsbrieven, de procesbeschrijving loting en de
bezwarenprocedure worden geüpload.
Neem snel een kijkje! Bij opmerkingen of vragen kan je mailen naar info@povo-zaanstreek.nl

Aanmelden lesmiddag en open huis
In januari en februari organiseren Zaanse VO-scholen momenten voor Open Huis voor
ouders/verzorgers en leerlingen en lesjesmiddagen voor leerlingen. Ouders/ verzorgers en
leerlingen kunnen zich aanmelden via de website van de VO-scholen en vinden daar meer
informatie over de voorlichtingsmomenten. Bekijk hier wanneer welke VO-school een
voorlichtingsmoment organiseert.

Consultatiegesprekken en adaptief
toetsen
Wanneer moet je een leerling adaptief toetsen?
Alle leerlingen met een schooladvies praktijkonderwijs of vmbo, plaatsingsadvies opdc of vso
dienen adaptief te worden getoetst. Het verkrijgen van een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) is
anders onmogelijk.
Daarnaast wordt er binnen het PO adaptief getoetst om het functioneringsniveau van een
leerling vast te stellen en hem/haar een passend leerstofaanbod te doen.
Adaptief toetsen kan zowel online als op papier. Bij online stemt het niveau van de toets zich
tijdens het toetsen af op het niveau van de leerling. Wanneer een leerling een opgave (of een
set van opgaven) afrondt, selecteert het systeem een volgende meest passende opgave (of set
van opgaven). Op die manier krijgt elke leerling een eigen toets en wordt de vaardigheid van de
leerling efficiënt en nauwkeurig vastgesteld.
Adaptief toetsen kan ook met de Cito-toetsen op papier. De meest nauwkeurige weergave van
de vaardigheid van een leerling is als de dle niet meer dan 10 punten naar boven of onder
afwijkt van de gemiddelde score voor die toets.
In het beleidsdocument De Zaanse POVO Overstap 2021 staat beschreven welke gegevens er
nodig zijn voor de toelating op het opdc, vso of praktijkonderwijs. Bij vragen kan je terecht
binnen het eigen schoolbestuur.
Wat is het nut van een consultatiegesprek?
Bij twijfel over het juiste schooladvies is het wenselijk om in een anatal gevallen de expertise
van PO én VO in te zetten voordat het definitieve advies wordt gegeven. Dit vindt plaats door
middel van een consultatiegesprek tussen het PO en het VO waarin gezamnelijk wordt gekeken
naar de kansen en mogelijkheden en waar het PO het VO om raad kan vragen.
Het is wenselijk dat het PO zo vroegtijdig mogelijk een consultatiegesprek aanvraagt met het
VO als er sprake is van:
- Twijfel tussen regulier onderwijs en vso
- Twijfel tussen pro en vmbo
- Twijfel tussen vmbo en een aanbeveling tot plaatsing op het opdc
- Twijfel tussen twee adviezen
- Complexe of bijzondere ondersteuningsvragen, of bij uitzonderlijke persoonlijke
omstandigheden
Ook dit jaar worden de consultatiegesprekken flexibel opgesteld. Het PO blijft initiatiefnemer
voor deze gesprekken en het VO wil benadrukken grote waarde te hechten aan deze
consultatiegesprekken voor een goede advisering van met name leerlingen met een (grotere)
ondersteuningsbehoefte. Een overzicht met VO-medewerkers en hun expertise vind je in het
beleidsdocumnet op pagina 8 en 9.

Okr's invullen en handelingen ELK
Als PO-school wil jij jouw leerlingen zo goed mogelijk
overdragen naar het VO. Hiervoor is het belangrijk dat de VOschool alle belangrijke informatie over de leerling te weten
komt, bijvoorbeeld waar een leerling moeite mee heeft, of er
dingen spelen in de thuissituatie, waar de leerling door wordt
uitgedaagd of waar hij extra begeleiding bij nodig heeft. Op
basis van die informatie kan de VO-school de leerling de juiste
ondersteuning bieden die hij/zij nodig heeft om zijn schooltijd op het VO met een succes af te
ronden. Deze informatie kan het PO kwijt in het onderwijskundig rapport (ook wel het okr) van
de leerling.
Hoewel de definitieve adviezen pas in februari moeten worden gegeven en de aanmelding pas
in maart is, is het nu al mogelijk om de onderwijskundige rapporten (okr)'s van jouw leerlingen in
te vullen. Het is aan te raden hier zo vroegtijdig mogelijk mee te beginnen, zodat je er alle
aandacht en tijd in kan stoppen die je leerlingen verdienen. In de handleiding ELK PO vind je
een uitleg over het invullen van het okr.
Benieuwd hoe je het okr goed invult? Neem deel aan de online informatiebijeenkomst op 25
november of 20 januari. Aanmelden kan door te mailen naar info@povo-zaanstreek.nl. Of bekijk
dit filmpje uit Amsterdam!

Informatie NIO-afname
Het Saenstroom dienstencentrum biedt ook dit schooljaar de mogelijkheid om de NIO bij
leerlingen, zonder recent IQ gegeven (niet ouder dan 1 oktober 2020), af te laten nemen. De
NIO wordt afgenomen in januari 2022 en is bedoeld voor leerlingen die mogelijk een
aanbeveling krijgen voor het opdc of het schooladvies praktijkonderwijs. Op 29 oktober hebben
de basisscholen een brief van het dienstencentrum ontvangen met informatie over de
groepsgewijze afnamen van de NIO.
In de brief vraagt het dienstencentrum aan de basisscholen om een selectie te maken van deze
leerlingen en deze informatie uiterlijk 27 november bij hen aan te leveren. Wanneer alle
gegevens van de basisscholen binnen zijn, zal het dienstencentrum met een voorstel voor een
planning komen en de ouders een uitnodiging sturen vergezeld van een toestemmingsformulier
voor het afnemen van NIO. Na de afname wordt de uitslag van de NIO per post naar de ouders
gestuurd vergezeld van een toelichting. Ouders wordt verzocht de uitslag met de basisschool te
delen zodat het aan het dossier toegevoegd kan worden. De basisschool draagt zorg voor de
overdracht van het volledige dossier naar de VO-school van inschrijving.

Inschrijven (centrale) eindtoets PO
Bijna alle leerlingen van groep 8 moeten halverwege april - mei de (Centrale) Eindtoets maken.
Het is zaak dat het PO tijdig de toetsen aanvraagt en dit is verschillend per eindtoets. Meer
informatie over de eindtoetsen en linkjes naar de verschillende toegestane toetsen kan je
vinden op de website van De Rijksoverheid.
Voor de meeste eindtoetsen, waaronder de Centrale Eindtoets en de IEP Eindtoets start de
officiële aanmeldperiode op 1 december 2021 en loopt tot 1 februari 2022.

Abonneren, contact en vragen
Stuur deze nieuwsbrief gerust door naar uw collega's. U kunt zich hier aanmelden voor de
nieuwsbrief of stuur een mail naar info@povo-zaanstreek.nl. 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.

POVO-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.

