Nieuwsbrief over de Zaanse POVO Overstap in 2022

Bekijk de webversie

De zesde Zaanse POVO-nieuwsbrief

Waarover en voor wie?
In de 6de 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
Definitieve advies en aanmelden leerlingen
Voorwaarde voor voorrang
Webinar ELK voor nieuwe gebruikers VO
Controleren gebruikers ELK
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Definitief advies en aanmelden
leerlingen
Op dit moment is iedereen druk bezig met het afnemen van cito-toetsen, het invullen van het
okr, voeren van advies gesprekkenen en het verkrijgen van alle aanmelddocumentatie. Dit
vraagt, zeker in deze tijd, om de nodige inzet van alle betrokkenen. Het is van belang dat dit wel
volgens de afgesproken stappenplan gaat vanwege de benodigde inzet door het VO van
het aanmeldings- en behandeltraject. Mocht u in tijdsnood komen, neem dan tijdig contact op
met uw basisschoolbestuur om oplossingen te vinden.
Voor de volledigheid zijn de deadlines van het schooladvies, de aanmelding en defintief maken
van het okr:
- 18 februari 2022 alle leerlingen ontvangen definitief schooladvies
- 4 maart 2022 leerlingen met het schooladvies praktijkonderwijs en het plaatsingsadvies opdc
en vso zijn aangemeld
- 18 maart 2022 alle overige leerlingen zijn aangemeld

Voorwaarde voor voorrang
Ter voorkoming van een loting en mogelijk teleurstellende plaatsing van leerlingen met
'persoonlijke omstandigheden', vragen wij uw aandacht voor het volgende:
Indien leerling, ouder of leerkracht van mening is dat de leerling recht op de voorrang
'Persoonlijke Omstandigheden' heeft
1. neemt het PO over de persoonlijke omstandigheden voldoende informatie op in het okr, met
toestemming van ouders.
2. Wordt bij de aanmelding in ELK ‘persoonlijke omstandigheid’ als voorrangsverzoek
opgenomen.
Door middel van een bijlage in het okr kunnen ouders en leerkrachten een (extra) toelichting
geven. In bijzondere gevallen en in het belang van de leerling kan de VO-school om een
onderliggende verklaring van een deskundige verzoeken. De VO-school kan de toelichting
meewegen in het besluit om het verzoek tot plaatsing met voorrang voor deze leerling al dan
niet te honoreren.
De leerling met persoonlijke omstandigheden wordt niet als vanzelfsprekend met voorrang
ingeschreven op de school van zijn eerste voorkeur en maakt dus een voorkeurslijst van alle
VO-scholen passend bij het schooladvies.
(Extra) Ondersteuningsbehoefte leerling geen voorrang
Alle scholen voor voortgezet onderwijs bieden in het kader van passend onderwijs
basisondersteuning. Het PO geeft aan of een leerling ondersteuning nodig heeft en zo ja, op
welk gebied. De scholen voor voortgezet onderwijs zorgen ervoor dat zij de benodigde
ondersteuning kunnen bieden. Als een school de gevraagde ondersteuning niet kan bieden, dan
begeleidt de school de leerling naar een passende plek op een andere school (zorgplicht).
De behoefte van een leerling aan specifieke ondersteuning wordt daarom niet gezien als een
persoonlijke omstandigheid en biedt daarom geen voorrang. Dat geldt ook voor het
schooladvies van het PO voor praktijkonderwijs en het aanbeveling tot plaatsing op het opdc.

Webinar ELK voor nieuwe gebruikers
VO
Werkt u in het voortgezet onderwijs en gaat u dit jaar voor het eerst met ELK werken? Meldt u
dan aan voor de digitale presentatie ELK voor VO-medewerkers op dinsdag 8 maart of op
donderdag 10 maart van 15.30-16.30!
Tijdens deze interactieve presentatie kunt u een eerste indruk opdoen en vragen stellen. Geef u
op door een e-mail te sturen naar info@povo-zaanstreek.nl met uw naam, functie en welk
presentatiemoment de voorkeur heeft. U ontvangt een agenda-uitnodiging met link naar de
digitale omgeving (teams).

Controleren ELK gebruikers
Om de privacygevoelige informatie van leerlingen in in ELK te beschermen worden alle scholen
verzocht om accounts van medewerkers die uitdienst zijn gegaan te verwijderen evenals kritisch
te kijken naar het aantal gebruikers dat binnen uw school een account heeft en de rechten die
gebruikers hebben.

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.

