Nieuwsbrief over de Zaanse POVO Overstap in 2022

Bekijk de webversie

De achtste Zaanse POVO-nieuwsbrief

Waarover en voor wie?
In de 8ste 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.
De onderwerpen in deze nieuwsbrief
Plaatsingaantallen en communicatie
Wachtlijsten en inschrijving niet-Zaanse leerlingen
Bezwarenprocedure
Start behandelingsfase - 'aanvulling gevraagd '
Abonneren, contact en vragen
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Plaatsingsaantallen en communicatie
Dinsdag 5 april vond onder toeziend oog van de notaris de loting voor de Zaanse POVO
Overstap 2022 plaats. Van alle 1837 leerlingen die zich hebben aangemeld voor een Zaanse
school voor voortgezet onderwijs, kan 95,5 procent worden ingeschreven op de school van
eerste voorkeur (m.u.v. praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs). Op het St. Michaël
College en Het Saenredam vonden dit jaar lotingen plaats. Van de leerlingen die deelnamen
aan de lotingen kon 75,8 procent worden ingeschreven op de school van eerste voorkeur. Van
de leerlingen waarbij dat niet is gelukt, konden alle leerlingen, op twee na, worden ingeschreven
op de school van tweede voorkeur. De twee leerlingen waarbij inschrijving op school van
tweede voorkeur niet is gelukt, zijn ingeschreven op hun school van derde voorkeur.
Aanmeldingen vmbo en praktijkonderwijs
De vier vmbo-scholen – Compaen VMBO, Pascal Zuid, Trias VMBO en Zuiderzee College en
de mavo/havo-school Het Saenredam – kregen in totaal 1001 aanmeldingen. 36 van deze
leerlingen hebben zich voor komend schooljaar aangemeld op Saenstroom opdc. Van de
overige 965 leerlingen kon 96,9 procent worden ingeschreven op de school van eerste
voorkeur. Op Het Saenredam werden dit jaar 30 leerlingen uitgeloot. Al deze leerlingen konden
worden ingeschreven op hun school van tweede voorkeur.
Het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs ontvingen dit jaar 70 aanmeldingen.
De inschrijving voor deze leerlingen is definitief als er een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is
afgegeven door de Commissie voor Toewijzing en Advies (CTA). Deze leerlingen ontvangen
hierover vanzelf bericht.
Aanmeldingen havo en vwo
De vier havo/vwo-scholen – Bertrand Russell college, Blaise Pascal College, St. Michaël
College en Zaanlands Lyceum– kregen in totaal 766 aanmeldingen. 93,6 procent van de
leerlingen kon worden ingeschreven op de school van eerste voorkeur. Op het St. Michaël
College heeft een loting plaatsgevonden; hierbij zijn 49 leerlingen uitgeloot. Al deze leerlingen
konden, op twee na, worden ingeschreven op hun school van tweede voorkeur. De twee
leerlingen waarbij dat niet is gelukt, zijn ingeschreven op hun school van derde voorkeur.
Communicatie plaatsing naar leerlingen en ouder(s)
Op donderdagmiddag 7 april werd door de VO-school van eerste voorkeur aan alle leerlingen
(en ouders) in het Zaanse bekend gemaakt waar zij geplaatst zijn (m.u.v. pro, opdc en vso). Dit
gebeurt middels de e-mail en de post. Daarnaast konden ouders vanaf 16.00 uur via het
ouderportaal zien waar hun zoon/dochter is geplaatst.
Communicatie plaatsing naar PO
Voor het PO was in ELK de plaatsing van de leerlingen ook vanaf 16.00 uur zichtbaar, zodat het
PO op de hoogte is en eventueel vragen van ouders kan beantwoorden. Het VO hoeft geen
bericht naar de PO-scholen te sturen.

Wachtlijsten, inschrijving niet-Zaanse leerlingen en
heroverwegingsfase
Wachtlijsten
Alle leerlingen die niet zijn geplaatst op hun school van eerste voorkeur, zijn geplaatst op de
wachtlijst van de school van eerste voorkeur. Indien er een plaats beschikbaar komt, wordt deze
aangeboden aan de eerst volgende leerling op de wachtlijst. De plek op de wachtlijst is bepaald
aan de hand van het eerder toegekende lotnummer en staat vermeld in de brief die zij van de
school hebben ontvangen. De VO-school van eerste voorkeur zal contact opnemen met de
leerling en diens ouder(s)/verzorger(s) indien er een plek beschikbaar is gekomen. Dit kan tot
en met uiterlijk 20 mei 2022, daarna is de wachtlijst gesloten. Meer informatie over de loting en
de wachtlijst lees je in De Procesbescrijving Loting Zaanse Overstapmomenten 2022.
Niet-Zaanse leerlingen
In het beleid voor de Zaanse POVO Overstap staat opgenomen dat de aanmelding in eerste
instantie alleen open staat voor Zaanse -leerlingen. Deze leerlingen hebben geen relatie met de
Zaanstreek (noch woonachtig in de Zaanstreek, noch een Zaanse PO-school) en komen in
aanmerking voor inschrijving nà de Zaanse-leerlingen.
De niet-Zaanse leerlingen zijn wel ingevoerd in ELK en komen vanaf nu in aanmerking voor een
aanbod tot plaatsing (mits er nog plek op de school van eerste voorkeur is). Op 20 mei
ontvangen zij het definitieve plaatsingsbericht. Op scholen waar geloot is, kunnen geen nietZaanse leerlingen worden geplaatst. De VO-school van eerste voorkeur communiceert hierover
zelf met de betreffende leerlingen en hun ouders.

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, De Bezwarenprocedure van de Zaanse
Overstapsmomenten 2022.
Het PO heeft alle relevante informatie en argumenten in het okr vooraf gedeeld met het VO
(bijvoorbeeld de onderbouwing van het verzoek tot plaatsing met voorrang op basis van
persoonlijke omstandigheden) en daarom is afgesproken dat het PO geen aparte/extra
informatie bij bezwaarschriften van ouder(s) voegt. Eventuele nieuwe informatie kunnen
ouders zelf in hun bezwaarschrift opnemen.
Leerlingen en hun ouder(s) zijn in de brief Uitkomst Loting gewezen op de mogelijkheid tot het
aantekenen van een bezwaar op het besluit. Het bezwaar moet uiterlijk 19 mei 2022 door het
schoolbestuur van de school van eerste voorkeur ontvangen zijn.

Start behandelingsfase - 'aanvulling gevraagd'
Nu alle Zaanse leerlingen een plaatsingsaanbod hebben gekregen start de behandelingsfase. In
deze fase bekijkt het VO of zij de leerlingen de benodigde ondersteuning kunnen bieden en of
alle informatie in het okr staat. Deze fase eindigt volgens het stappenplan op 25 mei.
Als blijkt dat het VO gegevens in het okr mist, kunnen zij om aanvulling vragen via ELK.
Hiermee geven zij het okr weer terug aan de PO-school voor aanvulling en kan de PO-school
het okr weer bewerken. De PO-school krijgt een notificatie als een VO-school om aanvulling
vraagt. Het is belangrijk dat de gevraagde informatie zo snel mogelijk wordt toegevoegd. Door
het okr weer op definitief te zetten, wordt het dossier weer beschikbaar voor het VO.
NB: Het kan wenselijk zijn om in deze fase een e-mail te ontvangen als er een notificatie door
ELK aan je is gegeven. Dit is in te stellen bij 'mijn gegevens'.

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.

