
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In deze nieuwsbrief staat belangrijke informatie voor jou, zodat je op tijd en op de juiste manier 

een goede overstap naar het voortgezet onderwijs kunt maken. Om ervoor te zorgen dat ook jouw 

ouders* de informatie onder ogen krijgen, vragen we aan jou of je deze nieuwsbrief thuis wilt laten 

lezen.  

 

Spannend… 

De komende maanden worden 

de beslissingen genomen over 

het advies en de schoolkeuze. 

Een spannende, maar ook een 

leuke tijd. Er zijn open lesmid-

dagen en open huis gepland op 

alle scholen. 

 

Keuzegids De Overstap 

2019  

De keuzegids De Overstap is 

op school uitgedeeld. In de 

gids staat informatie over alle 

scholen van het voortgezet on-

derwijs. Deze is ook bedoeld 

voor je ouders. De gids kun je 

digitaal bekijken op www.povo-

zaanstreek.nl  

 

Algemene informatieavon-

den in november en decem-

ber 

De scholen voor praktijkonder-

wijs, vmbo en havo/vwo orga-

niseren vanaf eind november 

een avond voor de ouders van 

leerlingen uit groep 8. Op deze 

avond wordt informatie gege-

ven over het voortgezet onder-

wijs in het algemeen en over 

het onderwijs van de school. 

Ook krijgen ouders informatie 

over de aanmeldprocedure. 

Ouders kunnen zich digitaal 

aanmelden via: www.povo-

zaanstreek.nl. Deze avond is 

niet bedoeld voor jou, alleen 

voor je ouders.  

 

Open lesmiddagen 

Dit jaar worden de open les-

middagen op 3 vaste momen-

ten georganiseerd. Welke data 

dit zijn, kun je vinden in de 

keuzegids. Je kunt je ervoor 

opgeven via www.povo-zaan-

streek.nl.  

 

Open huis in januari en fe-

bruari  

In de keuzegids staan ook de 

dagen en aanvangstijden voor 

het Open Huis van de verschil-

lende scholen. 

Kijk maar eens aan de binnen-

kant van de omslag en achterin 

op de schoolpagina’s. Het is de 

bedoeling dat je bij één of 

meerdere scholen gaat kijken. 

Je mag zelf de school uitkiezen 

die past bij het advies dat je 

hebt gekregen. Je hoeft je niet 

vooraf op te geven. Zorg wel 

dat je op tijd aanwezig bent 

voor de start van het pro-

gramma. Kijk maar goed rond, 

stel vooral veel vragen en heb 

veel plezier! 

 

Voorkeur aangeven op het 

aanmeldingsformulier 

Op het aanmeldingsformulier 

wordt gevraagd naar een voor-

keur voor een school. Het is 

noodzakelijk dat je alle scholen 

die bij het advies passen, in 

volgorde van voorkeur opgeeft.  
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*waar ouders staat, wordt ouders/verzorgers bedoeld 


