Nieuwsbrief over de Zaanse POVO Overstap in 2022

Bekijk de webversie

De negende Zaanse POVO-nieuwsbrief

Waarover en voor wie?
In de 9de 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
Heroverwegingsfase en aanmelden o.b.v. bijgesteld advies
Warme overdracht
Vroege consultatiegesprekken groep 7
Evaluatie Zaanse POVO Overstap 2022
Concept tijdpad POVO 2023
Abonneren, contact en vragen
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Heroverwegingsfase en aanmelden o.b.v. bijgesteld advies
Samenvatting deadlines, beschrijving volgt in onderstaande tekst
Vrijdag 20 mei – Leerlingrapporten beschikbaar
Dinsdag 31 mei - Heroverwegingen gedaan en ouders en leerlingen zijn op de hoogte.
Vrijdag 3 juni – Leerlingrapporten en bijgestelde adviezen in ELK
Zondag 5 juni - Eindtoetsgegevens zijn uitwisselen met het ROD
Donderdag 9 juni – Ouders hebben hun kind bij een school die past bij het bijgestelde advies en
plek beschikbaar heeft aangemeld.
Maandag 13 juni – Nieuwe VO-school van voorkeur communiceert naar ouders en leerlingen
over plaatsing.
Invoeren eindtoets
Op vrijdag 20 mei worden de resultaten van de Eindtoets bekend gemaakt. PO-scholen hebben
dan tot en met dinsdag 31 mei om de adviezen te heroverwegen en de leerlingen en ouders
hiervan op de hoogte te brengen. Op uiterlijk vrijdag 3 juni moeten de eindtoetsuitslagen,
leerlingrapporten en de evt. bijgestelde adviezen in ELK staan opgenomen. Een toelichting in
ELK op het aangepaste schooladvies is een vereiste. In de Handleiding ELK PO op bladzijde 20
staat een uitleg hoe je de resultaten invoert en de adviezen kan bijstellen.
Heroverwegingsfase
Als de uitkomst van de eindtoets hoger is dan het gegeven schooladvies, is de basisschool
verplicht het advies te heroverwegen. Uit een heroverweging kan een bijstelling (naar boven)
van het advies komen.
In verreweg de meeste gevallen kan de leerling op de school van plaatsing blijven, de VOscholen spannen zich in om de met de brugklasindeling zo goed mogelijk rekening te houden
met (elke) leerling.
Mocht een leerling met het bijgestelde advies van school willen wisselen omdat de school van
plaatsing het hogere niveau niet aanbiedt, dan ondernemen de ouders actie om een andere
school passend bij het advies te vinden. We spreken over 'kunnen en willen' omdat ouders en
leerlingen met het bijgestelde advies immers ook kunnen besluiten op de VO-school te blijven
waar de leerling reeds is geplaatst.
Aanmelden VO-school
De PO-scholen worden verzocht om het heroverwegingsproces met leerlingen en ouders
uiterlijk op dinsdag 31 mei af te ronden. Met name voor leerlingen en ouders die na de
heroverweging een (bijgesteld) havo-advies ontvangen en/of waarvan bekend is dat zij bij een
bijgesteld advies naar een andere VO-school willen, is een snelle behandeling zeer wenselijk.
Leerlingen van wie het schooladvies naar boven is aangepast en hierdoor naar een andere VOschool willen, dienen zich aan te melden op een VO-school met het gewenste schoolniveau die
nog plaats beschikbaar heeft. De ouders nemen hiervoor zelf contact op met de school van
voorkeur en vragen of er nog plaats beschikbaar is. Als de school van voorkeur plaats heeft en
het kind kan aannemen, kan de school van voorkeur de leerling aanmelden via ELK, zie
daarvoor pagina 13 in de Handleiding ELK VO. Ouders dienen hiervoor het ELK nummer aan
de VO-school door te geven. Ouders hebben tot uiterlijk donderdag 9 juni om hun kind bij de
nieuwe school van voorkeur aan te melden en ontvangen dan uiterlijk maandag 13 juni bericht
of de leerling daar geplaatst kan worden.
Zie de Handleiding Ophalen eindtoest en herziendadvies voor hoe je de nieuwe gegevens
overhaalt naar Magister.

Warme overdracht
In de eerste week van juni start de periode van de warme Overdracht. Elke leerling heeft recht
op een warme overdracht. Het streven moet dan ook zijn dat dit daadwerkelijk voor alle
leerlingen wordt gedaan.
Richtlijnen
De Warme overdracht is een gesprek tussen PO en VO, waarbij vooral doorgevraagd wordt op
de gegevens van de ‘koude overdracht’. De VO-scholen nemen het initiatief voor de warme
overdracht, de inhoud, moment en wijze van het gesprek wordt door scholen zelf bepaald.
Houdt hierbij rekening met de privacywetgeving.
Het overdrachtsgesprek moet worden voorbereid en moet een andere inhoud hebben dan de
‘koude overdracht’. De voorbereiding omvat in ieder geval:
VO: COB en/of afdelingsleider heeft ‘koude overdracht’ doorgenomen, is op de hoogte van
de inhoud daarvan en heeft zijn vragen opgesteld.
PO: IB-er en groepsleerkracht hebben leerlingen doorgesproken (bijv. over voorgaande
jaren). De PO-school brengt de relevante en (bij het okr) aanvullende informatie in tijdens
het gesprek.
Warme overdracht vindt plaats, vóór klassenindeling in het VO, dus vóór vrijdag 17 juni.
Het gaat om ongeveer 2000 leerlingen!
Ouders kunnen incidenteel een rol krijgen in de warme overdracht, als VO of PO dat
noodzakelijk acht.
Uiteindelijk is het voor de begeleiding van de leerlingen in het VO van belang dat de
leerlinginformatie via de COB's en/of afdelingsleiders bij de betreffende mentor en/of begeleider
terechtkomt.
Onderzoek
Een ieder in de Zaanstreek doet zijn uiterste best om alle leerlingen zo succesvol mogelijk over
te dragen aan het VO. Uit onderzoek is gebleken dat de Warme Overdracht hierin een
belangrijke rol speelt. Onlangs is een interessant onderzoek verschenen van de Universiteit van
Maastricht over de rol van leerlingen, ouders en mentoren bij de PO-VO overstap en hoe je
deze overstap nog succesvoller kan maken. Mocht u geïnteresserd zijn, het onderzoek kunt
u hier vinden. Op pagina 193 volgt een nederlandse samenvatting.

Vroege consultatiegesprekken groep 7
Volgens het stappenplan van De Zaanse POVO Overstap zijn van mei t/m juli de vroege
consultategesprekken met leerlingen uit groep 7. De consultatiegeprekken kunnen wederom flexibel (in
tijd en wijze) plaatsvinden. Het PO blijft initiatiefnemer voor deze gesprekken en het VO wil benadrukken
grote waarde te hechten aan deze consultatiegesprekken voor een goede advisering van met name
leerlingen met een (grotere) ondersteuningsbehoefte. Een overzicht met VO-medewerkers en hun
expertise vind je hieronder.
Contactpersonen VO voor consultatiegesprekken
Pro
Cindy Blok
Coördinator Ondersteuning en Begeleiding
c.blok@praktijkschooldebrug.nl
Suzanne Verwindt Coördinator Ondersteuning en Begeleiding
s.verwindt@defaam.org
Vmbo/Havo
Tineke Keuning
Afdelingsleider onderbouw mavo/havo
t.keuning@saenredam.nl
Irma Berkhout
Coördinator Ondersteuning en begeleiding vmbo i.berkhout@compaenvmbo.nl
Aimée Wilm
Afdelingsleider leerjaar 1 en 2
a.wilm@triasvmbo.nl
Susanne van Bakel Coördinator Ondersteuning en Begeleiding vmbo s.bakel@pascalzuid.nl
Abe van den Ban Teamcoördinator leerjaar 1
a.vandenban@zuiderzee-college.nl
Havo/Vwo
Paul Smit
Afdelingsleider leerjaar 1 en 2
p.smit@bertrand.nl
Beatrice v.d. Lubbe Afdelingsleider leerjaar 1
bvdlubbe@stmichaelcollege.nl
Roeland Dijkema
Afdelingsleider leerjaar 1 en vwo leerjaar 3
r.dijkema@pascalcollege.org
Silvia Kroon
Afdelingsleider leerjaar 1
s.kroon@zaanlands.nl
Opdc
Guido van den BrinkCoördinator Ondersteuning en Begeleiding
g.vandenbrink@saenstroom.nl
Vso
Remco Delissen
Dynamica XL-VSO locatie Nieuwendamstraat
r.delissen@zaanprimair.nl
Lauren Hendriks
Zorgcoördinator Altra College Zaanstreek
l.hendriks@altra.nl
Het is wenselijk dat het PO zo vroegtijdig mogelijk een consultatiegesprek aanvraagt met het VO als er
sprake is van:
- Twijfel tussen regulier onderwijs en vso
- Twijfel tussen pro en vmbo
- Twijfel tussen vmbo en een aanbeveling tot plaatsing op het opdc
- Twijfel tussen twee adviezen
- Complexe of bijzondere ondersteuningsvragen, of bij uitzonderlijke persoonlijke omstandigheden

Evaluatie Zaanse POVO Overstap 2022
Voor schooljaar 2021-2022 stonden een aantal veranderingen op het programma ten behoeve
van een professioneel overstapproces van leerlingen in het Zaanse onderwijs. Zo is het
ouderportaal in ELK ingevoerd en hebben we dit jaar voor het eerst met een wachtlijst gewerkt.
Enquete
We willen het overstapsproces evalueren en horen graag jouw mening. Door het invullen van
een 10-15 minuten durende enquête, help je ons het overstapsproces voor 2023 te verbeteren.
Je kan de enquête invullen tot uiterlijk donderdag 2 juni 12.00 uur. De enquête vind je hier
Klankbordgroep bijeenkomst
Om de uitkomsten van de enquête te duiden en aanbevelingen voor het onderwijsplatform te
formuleren, organiseren we een klankbordgroepbijeenkomst met een vertegenwoordiger per
schoolbestuur. Deze personen ontvangen hier apart een uitnodiging van.

Concept Tijdpad POVO 2023
We verwachten het concept van het Tijdpad 2022-2023 op 8 juli te kunnen publiceren.

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.

