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Nieuwsbrief “Van PO naar VO”
Nieuwsbrief voor leerlingen en ouders en verzorgers groep 7
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In deze nieuwsbrief staat belangrijke informatie voor jou, maar ook
voor je ouders/verzorgers. Deze informatie zorgt ervoor dat je op
tijd en op de juiste manier een goede overstap naar het voortgezet
onderwijs maakt. Om ervoor te zorgen dat iedereen op de hoogte
is van deze informatie, vragen we jou om deze nieuwsbrief ook
thuis te laten lezen. Volgend schooljaar als je in groep 8 zit, krijg
je nog een nieuwsbrief. Misschien is het wel handig om alle
nieuwsbrieven te bewaren. Dan hebben jullie alle informatie, die
voor volgend jaar nodig is, mooi bij elkaar.
Groep 8
Na de zomervakantie ga je naar
groep 8. Groep 8 is de hoogste
groep van de basisschool en die begint in september 2018 voor jou.
Als je met groep 8 in de zomer van
2019 klaar bent, ben je tegelijk ook
klaar met de basisschool. Je gaat
dan de overstap maken naar het
voortgezet onderwijs. Binnen het
voortgezet onderwijs zijn er verschillende scholen, die ook verschillende vormen van onderwijs geven.
Advies basisschool
In groep 8 krijg je van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs. Dat advies vertelt jou
en je ouders/verzorgers welke
vorm van voortgezet onderwijs geschikt is. Vanuit dit advies bedenken jullie naar welke school je gaat.
De meester of juf van groep 8 heeft
samen met de directeur van de basisschool en het schoolteam goed
nagedacht over het advies.

Verschillende vormen van
onderwijs
In Zaanstad zijn de volgende vormen van voortgezet onderwijs:
– het praktijkonderwijs (pro)
– het voorbereidende middelbaar
beroepsonderwijs (vmbo)
– het hoger algemeen voortgezet
onderwijs (havo)
– het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo)
In groep 8 vertelt je juf of meester
wat je in de verschillende vormen
van onderwijs gaat en kan leren.
Scholen in Zaanstad
In Zaanstad zijn verschillende scholen
voor voortgezet onderwijs. Misschien
ken je er al een paar. Kijk maar eens
goed naar de foto’s van de scholen.
Herken je er al een paar en weet je de
namen? De namen vind je op de achterkant van deze brief.
Voorlichting
Het is belangrijk dat je goed geïnformeerd bent over het voortgezet
onderwijs in het algemeen en over
de verschillende soorten van
voortgezet onderwijs. Op verschillende momenten in groep 8 krijgen jij en je ouders/verzorgers informatie of voorlichting, zoals het
ook wel wordt genoemd.
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Voor de herfstvakantie
– de juf of meester van groep 8 vertelt jou en je ouders hoe het voortgezet onderwijs in elkaar zit.
– de juf of meester geeft je een voorlopig advies op grond van je leerhouding en resultaten tot
nu toe.
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In november
Je ontvangt op school De Keuzegids
De Overstap 2019. In deze gids kun
je alles lezen over de overstap naar
het voortgezet onderwijs.
In de gids vind je ook informatie over
hoe je ouders/verzorgers zich aan
kunnen melden voor de voorlichtingsavonden in november en december
2018.
In december
Op alle scholen voor voortgezet onderwijs worden in november en december voorlichtingsavonden voor
ouders/verzorgers
georganide
seerd. Zij kunnen naar meerdere
scholen gaan om te horen hoe de
aanmelding gaat in Zaanstad, waar
je goed op moet letten en hoe belangrijk het is om een goede 1e, 2e en
3e voorkeur voor een school voor
voortgezet onderwijs te kiezen.
In januari/februari
– bijna alle scholen organiseren na
de kerstvakantie Open Lesmiddagen waar je zelf naar toe kunt
gaan.
Je volgt op die middag verschillende lessen, waardoor je een indruk krijgt hoe er op die school
wordt lesgegeven.
– alle scholen voor voortgezet onderwijs organiseren Open Avonden of Dagen waar je samen met
je ouders/verzorgers naar toe
kunt gaan.
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Dit is een uitgave van werkgroep POVO
www.povo-zaanstreek.nl

12

De scholen voor voortgezet onderwijs laten aan jullie zien wat zij belangrijk vinden en vertellen over de
school. Samen met je ouders/verzorgers kun je rondkijken en zoveel vragen als je wilt.
Vrijdag 15 maart 2019
Deze datum is erg belangrijk, want
voor die datum moet het aanmeldingsformulier ingeleverd zijn bij
het voortgezet onderwijs.
Van de juf of meester heb je al eerder je definitieve advies voor het
voortgezet onderwijs gekregen.
POVO – wat is dat?
POVO (Primair Onderwijs Voortgezet
Onderwijs) is de naam van een groep
mensen die samenwerkt. Het zijn directeuren van basisscholen en van scholen
voor voortgezet onderwijs. De werkgroep POVO zorgt ervoor, dat er goede
afspraken gemaakt worden over de
overstap van de basisschool naar een
school voor voortgezet onderwijs en dat
leerlingen en ouders/verzorgers die afspraken ook goed weten. De leden van
de werkgroep POVO maken deze
nieuwsbrieven voor alle leerlingen in
groep 7 en 8 en hun ouders/verzorgers.
Zorg ervoor dat je de nieuwsbrief goed
leest. Misschien lees je de nieuwsbrief
in de klas wel samen met de juf of
meester en natuurlijk ook met je ouders/verzorgers. De volgende nieuwsbrief krijg je in groep 8.
Een fijne vakantie alvast toegewenst namens de werkgroep
POVO.

