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Waarover en voor wie?
In de laatste POVO nieuwsbrief (de negende) staat een bericht opgenomen over vroege
consultatiegesprekken voor groep 7. In dit bericht stond verouderde informatie. Bij deze
ontvangt u een rectificatie op dit bericht.
In de contactpersonenlijst stonden nog de gegevens van Saenstroom Opdc. Echter,
Saenstroom Opdc zal in schooljaar 2023-2024 geen instroom meer hebben vanuit het
basisonderwijs. Leerlingen die nu in groep 7 zitten, kunnen niet meer instromen op het Opdc en
daarom vinden er geen consultatiegesprekken plaats bij twijfel tussen vmbo en een aanbeveling
tot plaatsing op het opdc.

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 BakelCoördinator 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
Vso
Ingrid Pasman
Dynamica XL-VSO locatie Nieuwendamstraat (tijdelijke vervanger)i.pasman@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 twee adviezen
- Complexe of bijzondere ondersteuningsvragen, of bij uitzonderlijke persoonlijke omstandigheden

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.

