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Bekijk de webversie

Speciale Editie Nieuwsbrief Zaanse
POVO Overstap: Schooladvies en
Aanmelden

Waarover en voor wie?
In deze speciale editie van de nieuwsbrief voor medewerkers in het PO lees je een aantal tips
en handvatten bij het formuleren van het schooladvies én het aanmelden voor de brugklas.
Onderwerpen in deze nieuwsbrief
Extra Open Lesmiddagen
Tips voor invullen OKR
Tutorial kansrijk adviseren
Stroomschema ouders oneens met schooladvies
Instructiefilmpje ouderportaal (nu ook voor ouders!)

Extra Open Lesmiddagen
Kennismakingsactiviteiten op scholen voor voortgezet onderwijs voor leerlingen uit groep
8 mogen onder voorwaarden weer fysiek plaatsvinden, zo blijkt uit een nieuwsbericht van de
VO-raad.
Een aantal VO-scholen heeft daarom een extra Open Lesmiddag georganiseerd voor groep 8
leerlingen. Leerlingen moeten zich van te voren aanmelden via de website van de VO-school en
dit is nu al mogelijk! Het VO vraagt het PO om de leerlingen hiervan op de hoogte te brengen.
Een van de voorwaarde is wel dat er in principe geen ouder(s)/verzorger(s) meekomen
(uitzonderingen daargelaten, zie bericht VO-raad). Een aantal VO-scholen organiseren daarom
ook een online Open Huis of een andere mogelijkheid voor ouders om vragen te stellen.
Informatie hierover kunnen ouders vinden op de websites van de VO-scholen.

Tips voor invullen OKR
Voor een goede start op het VO is een zorgvuldig okr essentieel. Als leerkracht of intern
begeleider kan je zorgen voor een goed okr voor jullie leerlingen. Maar hoe vul je het okr goed
in? bekijk de Handreiking Invullen Okr voor tips, aandachtpunten en suggesties bij het invullen
van het okr.
Deze handreiking is tot standgekomen in samnewerking met Coördinatoren Ondersteuning en
Begeleiding van verschillende VO-scholen in de Zaanstreek.

Handreiking Invullen Okr

Tutorial kansrijk adviseren
Hoe vorm je een goed schooladvies?
Binnenkort ontvangen groep 8 leerlingen hun schooladvies voor het VO. Het schooladvies bij de
overgang is dikwijls ook het niveau waarop leerlingen uitstromen uit het VO. Omdat het
schooladvies van de PO-school leidend is bij de toelating voor het VO, is het belang van een
goed schooladvies extra groot.
Iedere onderwijsprofessional streeft naar een schooladvies dat recht doet aan de talenten,
ontwikkeling en capaciteiten van de leerling. Toch zijn er zorgen over ongelijke kansen voor
leerlingen bij het schooladvies.
Om leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders te ondersteunen bij het tot stand komen
van het schooladvies heeft het ministerie van OCW de Handreiking Schooladvisering
geschreven. De handreiking is gebaseerd op huidige inzichten uit de wetenschap en praktijk.
Het Lerarencollectief heeft deze handreiking kritisch bekeken en vertaald naar zes korte
tutorials.
Je kan de handreiking en de tutorials hieronder bekijken:

Handreiking Schooladvisering

Tutorials Kansrijk Adviseren

Stroomschema ouders oneens met
schooladvies
Wat te doen als ouders het oneens zijn met het schooladvies?
Uit onderzoek van Ouders & Onderwijs onder hun ouderpanel blijkt dat de helft van de ouders
invloed wil kunnen uitoefenen op het schooladvies. Scholen merken dan ook steeds vaker dat
ouders het niet altijd eens zijn met het schooladvies. Ouders willen daarover in gesprek, of
oefenen druk uit op leerkrachten voor een hoger (maar soms ook lager) advies. Dit is niet alleen
tegen de regels in, het kan voor leerkrachten een lastige en tijdrovende klus zijn en een
negatieve invloed hebben op het schooladvies. Parterschap tussen scholen en ouders is
daarom van groot belang.
Om leerkrachten hierin te ondersteunen heeft Kenniscentrum Talentontwikkeling een
handreiking geschreven hoe je het adviesgesprek kan voeren. Daarnaast is er een
stroomschema beschikbaar met welke stappen je kan ondernemen als ouders het niet eens zijn
met het schooladvies.
De Handreiking Adviesgesprek en het Stroomschema kan je hieronder bekijken:

Handleiding Adviesgesprek

Stroomschema Schooladvies

Instructiefilmpje ouderportaal (nu ook
voor ouders!)
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 aanmelding wordt
gedaan door 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, kan je zien in dit
instructiefilmpje.
Instructie PO
Naast de gebruikelijke handleiding ELK PO en het instructiefilmpje is er een brief met instructie
geschreven hoe de basisschool ouders toegang verleent tot het ouderportaal, hoe deze eruit
ziet en werkt. Deze instructie kan je bekijken via Instructie Ouderportaal PO
Instructie ouders
Er is ook een brief en een instructiefilmpje voor ouders beschikbaar met uitleg hoe ze het
ouderportaal kunnen activeren en hun voorkeurslijst voor VO-scholen kunnen doorgeven. De
brief kan je bekijken via Instructies Ouderportaal Ouders. Het instructiefilmpje kan je hieronder
bekijken.
Deel de brief en het filmpje eind januari/ begin februari met ouders, zodat zij weten wat ze
moeten doen.
Aanmelden zonder ouderportaal
Als het ouders om wat voor reden dan ook niet lukt om de voorkeursscholen via het
ouderportaal door te geven, bestaat er ook nog de mogelijkheid om een persoonlijk
aanmeldformulier uit ELK te genereren, deze te printen en mee te geven aan ouders. De
aanmelding verloopt verder zoals gebruikelijk. Zie ook de Handleiding ELK PO

Instructiefilmpje Ouderportaal voor Ouders

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.

