Nieuwsbrief over de Zaanse POVO Overstap in 2022

Bekijk de webversie

De zevende Zaanse POVO-nieuwsbrief

Waarover en voor wie?
In de 7de 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
Leerlingen aanmelden
Van aanmelden tot plaatsen
Positie van Niet Zaanse-leerlingen en Buitenleerlingen
Procesbeschrijving Loting en Bezwarenprocedure
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Leerlingen aanmelden
Pro, opdc en vso
Afgelopen vrijdag 4 maart was de aanmelddeadline voor leerlingen met het schooladvies
praktijkonderwijs en/of het plaatsingsadvies vso en opdc. Voor de PO-scholen die de
betreffende leerlingen nog niet hebben aangemeld en/of het okr hebben vrijgegeven, hierbij
het verzoek om dit z.s.m. te doen.
Reguliere leerlingen
Voor alle overige leerlingen ligt de aanmelddeadline op vrijdag 18 maart aanstaande. Om de
aanmelding definitief te maken, zijn een aantal zaken belangrijk
1. Zorg dat je tijdig de voorkeursscholen, inclusief handtekening van ouders hebt ontvangen.
Indien dit via het ouderportaal wordt doorgegeven, houd het ELK-leerlingenoverzicht en de
gekleurde bolletjes achter de namen van de leerlingen in de gate.
2. Stuur de aanmelding tijdig door naar het VO. Als de twee bolletjes achter de naam van de
leerling in het ELK-leerlingenoverzicht groen zijn gekleurd, is de aanmelding gereed om
doorgestuurd te worden.
3. Zet het okr van de leerling op definitief. Doe dit pas op het moment dat alle gegevens zijn
ingevuld.

Van aanmelden tot plaatsen
Op vrijdag 18 maart sluit de aanmeldperiode en start de fase tot plaatsing. In deze fase moet
duidelijk worden hoeveel capaciteit een VO-school beschikbaar heeft, hoeveel aanmeldingen zij
hebben ontvangen en of er geloot moet worden. Uiteindelijk wordt op donderdag 7 april in de
namiddag aan alle leerlingen (en ouders) in het Zaanse bekend gemaakt waar zij geplaatst zijn
(m.u.v. pro, opdc en vso). Dit gebeurt middels een e-mail en welkomstbrief.
Verzoek aan PO
Op 7 april voert het VO diverse handelingen in ELK uit ten behoeve van de plaatsing. Voor het
PO zal rond 16.00 uur de plaatsing van de leerlingen in ELK zichtbaar zijn, zodat het PO op de
hoogte is en eventueel vragen van ouders kan beantwoorden. Met klem vragen wij alle POscholen om de communicatie over de plaatsing bij het VO te laten.
Verzoek aan VO
Om tot dit bericht te komen, moeten er een aantal acties ondernomen worden door de VOscholen. Alle administraties van de VO-scholen ontvangen deze week een brief met nadere
instructies over wat zij moeten doen voor de plaatsing.

Positie Niet-Zaanse leerlingen en
Buitenleerlingen
Verschil Niet-Zaanse Leerlingen en Buitenleerlingen
Er is een verschil tussen zogenoemde ‘Buitenleerlingen’ en ‘Niet-Zaanse leerlingen’.
Buitenleerlingen zijn leerlingen die niet op een Zaanse PO-school zitten en om die reden niet
door de PO-school in ELK aangemeld kunnen worden, Zij dienen gebruik te maken van het
Buitenleerling Aanmeldformulier.
Niet-Zaanse leerlingen zijn leerlingen die noch op een Zaanse PO-school zitten, noch in het
voedingsgebied woonachtig zijn. Zij mogen zich wel aanmelden voor het Zaanse voortgezet
onderwijs, maar komen pas na de Zaanse leerlingen in aanmerking voor plaatsing. Ook deze
leerlingen moeten gebruik maken van het Buitenleerling Aanmeldformulier.
Plaatsen Niet-Zaanse Leerlingen
In het beleid voor de Zaanse POVO Overstap is afgesproken dat de aanmelding voor nietZaanse leerlingen in eerste instantie niet openstaat (zie ook De Zaanse POVO Overstap 2022
blz 16: 'uitgangspunten aanmelding').
De niet-Zaanse leerlingen moeten wel ingevoerd worden via ELK, maar komen pas na de
eerste plaatsingsronde (van 7 april tot uiterlijk 20 mei) in aanmerking voor inschrijving, indien er
plek beschikbaar is. Op scholen waar geloot is, is het voor niet-Zaanse leerlingen niet mogelijk
om geplaatst te worden. De VO-school van eerste voorkeur communiceert hierover zelf met de
betreffende leerlingen en hun ouders.

Procesbeschrijving loting en
bezwarenprocedure
Procesbeschrijving Loting
In het geval dat een VO-school meer aanmeldingen ontvangt dan dat zij kunnen plaatsen, moet
er onder de beschikbare plekken geloot worden. Hiertoe is er een procesbeschrijving loting
opgesteld. Hierin staat de werkwijze en uitgangspunten van een eventuele loting, inclusief de
uitgangspunten en regelementen van De Wachtlijst. De procesbeschrijving is in samenwerking
met de notaris opgesteld en akkoord bevonden door de VO-besturen. De procesbeschrijving
loting 2022 is van toepassing op PO-VO, VO-VO en T4-H4 en is hier te raadplegen.
Bezwarenprocedure
Een ouder/verzorger van een leerling die het niet eens is met het besluit van het bevoegd gezag
van de school van eerste voorkeur tot het niet inschrijven van de leerling, kan hiertegen bij het
betreffende schoolbestuur bezwaar aantekenen. De schoolbesturen VO hebben hiervoor een
gezamenlijke procedure afgesproken. Klik hier voor de Bezwarenprocedure van de Zaanse
Overstapsmomenten 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.

