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Zaanstreek 

Aanmeldformulier VO Zaanstreek 

Leerling van een niet-Zaanse basisschool 

Ouder/verzorger en de basisschool dienen dit formulier (bevat 4 pagina's) volledig in te vullen en te 

ondertekenen. Uiterlijk vrijdag 17 maart moet dit formulier ontvangen zijn door de VO-school van 

eerste voorkeur van de leerling, zodat de leerling mee kan doen aan de procedure van de Zaanse 

POVO Overstap 2023. Meer informatie over de Zaanse POVO Overstap is te vinden op www.povo

zaanstreek.nl. 

Gegevens leerling 

Achternaam __________ Tussenvoegsel _____ BSNnummer _________ _ 

Alle voornamen----------------------------------

Roepnaam _______________ Geslacht D Vrouw D Man

Geboortedatum ____________ _ 

Straat _______________ Huisnummer _____ _ 

Postcode _______ Plaats _______________ _ 

Gegevens van dele ouder/ verzorger 

Achternaam _______________ Tussenvoegsel ____ Voorletters ______ _ 

Geslacht D Vrouw D Man Relatie tot de leerling D Ouder D Verzorger

Straat _______________ Huisnummer _____ _ 

Postcode _______ Plaats _______________ _ 

Telefoon ____________ Overdag bereikbaar op _____________ _ 

Mobiel nr ____________ E-mailadres ___________________ _ 

Gegevens van de 2e ouder / verzorger 

Achternaam _______________ Tussenvoegsel ____ Voorletters ______ _ 

Geslacht D Vrouw D Man Relatie tot de leerling D Ouder D Verzorger

Straat _______________ Huisnummer _____ _ 

Postcode _______ Plaats _______________ _ 

Telefoon ____________ Overdag bereikbaar op _____________ _ 

Mobiel nr ____________ E-mailadres ___________________ _ 

NB: Correspondentie via telefoon of post zal in eerste instantie via de contactgegevens van 

ouder/verzorger 1 verlopen. 

Pagina 1 van 4 Naam leerling _____________ _ 

Paraaf ouder/ verzorger _________ _ 
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Zaanstreek 

Schoolkeuzes 

Keuzelijst van VO-scholen 

Hieronder staan alle VO-scholen in de Zaanstreek geclusterd per schooladvies. Kies de keuzelijst 

passend bij jouw schooladvies en nummer alle scholen behorend bij het schooladvies dat door de 

basisschool is gegeven. Geef de school van eerste voorkeur het cijfer 1, de school van tweede 

voorkeur het cijfer 2, tot dat alle scholen die passen bij het schooladvies zijn genummerd. 

1. VO Scholen in de Zaanstreek - praktijkonderwijs 6. va-scholen Zaanstreek - mavo (vmbo-t)

D De Faam, school voor praktijkonderwijs

D Praktijkschool De Brug

2. VO Scholen in de Zaanstreek - vmbo basis

D Compaen VMBO

□ Trias VMBO

□ VMBO Pascal Zuid

D Zuiderzee College

3. VO Scholen in de Zaanstreek - vmbo
basis/kader

D Compaen VMBO

□ Trias VMBO

□ VMBO Pascal Zuid

D Zuiderzee College

4. VO Scholen in de Zaanstreek - vmbo kader

D Compaen VMBO

□ Trias VMBO

□ VMBO Pascal Zuid

D Zuiderzee College

5. VO Scholen in de Zaanstreek - vmbo kader/
theoretisch (mavo)

D Compaen VMBO

□ Trias VMBO

□ VMBO Pascal Zuid

D Zuiderzee College
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□ Compaen VMBO

□ Het Saenredam

□ Trias VMBO

□ VMBO Pascal Zuid

□ Zuiderzee College

7. VO Scholen in de Zaanstreek - mavo/havo

□ Com paen VMBO

□ Het Saenredam

□ Trias VMBO

□ VMBO Pascal Zuid 

□ Zuiderzee College

8. VO Scholen in de Zaanstreek - havo

D Bertrand Russell college

D Blaise Pascal College

D Het Saenredam

□ St. Michaël College

D Zaanlands Lyceum

9. VO Scholen in de Zaanstreek - havo/vwo

D Bertrand Russell college

D Blaise Pascal College

D Het Saenredam

□ St. Michaël College

D Zaanlands Lyceum

10. VO Scholen in de Zaanstreek - vwo

D Bertrand Russell college

D Blaise Pascal College

□ St. Michaël College

D Zaanlands Lyceum

Naam leerling _____________ _ 

Paraaf ouder/ verzorger _________ _ 
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Zaanstreek 

Aanmelding buiten de regio 

Heeft u zich ook aangemeld voor een school buiten de regio? 

D Ja, namelijk ____________ _ 

D Nee 

Indien ja: 

Heeft deze school uw eerste voorkeur? 

D Ja

D Nee 

* Dit heeft géén invloed op de aanmelding bij uw school van eerste voorkeur binnen de Zaanstreek

Voorrang 

Als een leerling denkt recht te hebben op voorrang op de school van eerste voorkeur, kan dat 
hieronder worden aangegeven. Alle scholen hanteren voorrang voor 'broer/zus' als de broer en/of 
zus op 1 april van het jaar van aanmelding (in dit geval 2023) ingeschreven staat op de betreffende 
VO-school. Wanneer er voor een leerling aanspraak wordt gemaakt op de voorrang 'persoonlijke 
omstandigheden', dient de onderbouwing hiervan in het okr te zijn opgenomen. Het recht op 
voorrang wordt getoetst door de VO-school. 

D Niet van toepassing 

D Broer/zus 

D Persoonlijke omstandigheden 

D Schooleigen beleid (enkel bij St. Michaël College van toepassing voor kinderen van 
personeelsleden) 

Akkoord 

Ouder(s)/verzorger(s) verklaren hierbij dat de in dit formulier opgenomen (contact)gegevens 
kloppen, de voorkeurslijst van VO-scholen en eventuele voorrang juist is ingevuld en dat zij akkoord 
zijn met de afspraken van de Zaanse POVO Overstap (zie De Zaanse POVO Overstap keuzegids voor 
het voortgezet onderwijs). 

Datum ___________ _ 

Naam (ouder/verzorger) _______________ _ 

Handtekening (ouder/verzorger) _______________ _ 

Pagina 4 van 4 Naam leerling _____________ _ 

Paraaf ouder/ verzorger _________ _ 
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