Nieuwsbrief over de Zaanse POVO Overstap in 2022

Bekijk de webversie

De vierde Zaanse POVO-nieuwsbrief

Waarover en voor wie?
In de 4de 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
Het ouderportaal in ELK
Begin nu al met invullen okr
Informatieavonden ouders
Begin nu alvast met adaptief toetsen

PO
X
X
X
X

VO

X

Het ouderportaal in ELK
Op vrijdag 18 februari 2022 is de deadline voor het geven van
een definitief schooladvies aan groep 8 leerlingen. Zodra het
definitieve schooladvies in ELK is ingevuld kan de leerling
worden aangemeld voor het VO. De eindverantwoordelijkheid
voor de aanmelding ligt ook dit jaar bij het PO. Om de
aanmelding te kunnen voltrekken, heeft de PO-school van
ouders het aanmeldformulier met gerangschikte VO-scholen
en de keuze voor voorrang nodig. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen deze gegevens sinds dit
schooljaar aanleveren via een ouderportaal in ELK. Hoe de aanmelding via het ouderportaal
verloopt, lees je in de vernieuwde Handleiding ELK PO (V2021.11.29). Of neem deel aan de
informatiebijeenkomst op 20 januari (16.00-17.00). Aanmelden kan door te mailen naar
info@povo-zaanstreek.nl
Handleiding PO
Naast de gebruikelijke handleiding ELK PO is er een brief met instructie geschreven hoe de
basisschool ouders toegang verleent tot het ouderportaal en hoe deze eruit ziet en werkt. Deze
instructie staat op www.povo-zaanstreek.nl/documentatie onder Handleidingen of kan je direct
openen via Instructie Ouderportaal PO
Instructie ouders
Er is ook een brief voor ouders beschikbaar met instructies hoe ze het ouderportaal kunnen
activeren en hun voorkeurslijst voor VO-scholen kunnen doorgeven. Deze brief staat op
www.povo.nl/documentatie onder Handleidingen of kan je direct openen via Instructies
Ouderportaal Ouders. Deel deze eind januari/ begin februari met ouders, zodat zij weten wat ze
moeten doen.

Begin nu al met invullen okr
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. Daarnaast verlicht je zo mogelijk de
druk in februari en maart als je de leerlingen gaat aanmelden.
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 20
januari (16.00-17.00). Aanmelden kan door te mailen naar info@povo-zaanstreek.nl. Of bekijk
alvast dit filmpje uit Amsterdam!

Informatieavonden ouders
Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen zijn enkele informatieavonden voor ouders op
de VO-scholen geannuleerd of naar online verplaatst. De VO-besturen en hun scholen houden
de situatie in school nauwlettend in de gaten en acteren indien nodig. De VO-scholen
informeren de (aangemelde)ouders over of de informatieavond door kan gaan en in welke vorm.
Bekijk voor de meest actuele stand van zaken de websites van de VO-scholen of de povowebstite.

Begin nu alvast met adaptief toetsen
Alle leerlingen met een schooladvies praktijkonderwijs of vmbo, plaatsingsadvies opdc of vso
dienen adaptief te worden getoetst. Adaptief toetsen is noodzakelijk voor het verkrijgen van een
toelaatbaarheidsverklaring (tlv), maar daarnaast ook heel nuttig om het functioneringsniveau
van een leerling vast te stellen en hem/haar een passend leerstofaanbod te doen.
Voor adaptieftoetsen is vaak even wat tijd nodig en aangezien de kerstvakantie dit jaar laat valt
en daarmee je toetsafnametijd tussen januari en februari korter is, is het aan te raden om nu
alvast te beginnen met adaptieftoetsen bij leerlingen waar dat nodig is.
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.

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.

