


POVO-avond groep 8

Programma

1. Welkom

2. Algemene informatie 

3. Kennismaken met 

Compaen
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Beleid Aanmelding en Inschrijving VO

Convenant ‘Voortgezet Onderwijs Zaanstad’ 

* totale opnamecapaciteit schoolgebouwen 

Capaciteitsgrenzen scholen vmbo en havo/vwo 

* capaciteitsgrens per school 

* capaciteitsgrens per leerjaar 

* capaciteitsgrens per adviescategorie 

Capaciteitsgrens kan per adviescategorie verschillen 
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Beleid Aanmelding en Inschrijving VO

Uitgangspunten

* vrije schoolkeuze voor leerlingen en ouders

* vrijheid van richting en van inrichting voor scholen 

Afspraken kwaliteitsbewaking VO

* Aangeven van 1e, 2e en 3e voorkeur is verplicht

* VO-scholen schrijven niet meer leerlingen in dan  

capaciteit en huisvesting toelaten
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Beleid Aanmelding en Inschrijving VO

Ontwikkeling beleid door gezamenlijke besturen VO in 
samenwerking met gemeente Zaanstad.

• Beleid is juridisch getoetst.

• Jaarlijkse evaluatie en aanpassing beleid in overleg 
met besturen PO en VO. 

• In het beleid zijn afspraken opgenomen over bezwaar 
en beroep.
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Beleid Aanmelding en Inschrijving VO

Voorwaarden

• Op tijd aanmelden 

• Herkomst gemeenten

Voorrangscriteria

1. Broer/zus op de VO-school aanwezig op 1-4-2017 

2. Persoonlijke omstandigheden

3. Partnerscholen (staan vermeld in de brochure)
NB. Toepassing criteria in bovenstaande volgorde 

Loting bij onvoldoende capaciteit

(ook leerlingen van partnerscholen kunnen te maken 

krijgen met loting)
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Beleid Aanmelding en Inschrijving VO

Vmbo: centrale aanmelding

Aanmelding uiterlijk 14 maart 2017

Bij onvoldoende capaciteit: inschrijving op 2e of 3e

voorkeur

• vmbo: capaciteitsgrens per advies (bb-kb-tl)           

• bij inschrijving op 2e of 3e voorkeur bezwaar of beroep 
mogelijk

8



Beleid Aanmelding en Inschrijving VO

Extra aandacht voor advies vmbo t/havo:

• Havo-kansklas: gegarandeerd plek op Trias of Pascal 
Zuid

(niet gegarandeerd op 1e voorkeur)

• Indien voorkeur voor een andere vmbo-school 
(Compaen, Saenredam College of Zuiderzee College) 
dan programma dat ook doorstroom naar havo mogelijk 
maakt 

• Informatie over het specifieke programma in de havo-
kansklas kan verkregen worden op de scholen waar dit 
programma wordt aangeboden (website, open huis)
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Beleid Aanmelding en Inschrijving VO

Havo/vwo en praktijkonderwijs:

• geen centrale aanmelding, maar rechtstreeks bij de 
school

• voor gymnasium en praktijkonderwijs geen 3e voorkeur

Aanmelding uiterlijk 14 maart 2017
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Voorlichtingsmateriaal 2017-2018

Voorlichtingsmateriaal voor ouders 

• Keuzegids De Overstap 2017 (november 2016)

• Brochure “Van Aanmelding naar Inschrijving VO 
2017” voor ouders groep 8. Digitaal beschikbaar 
januari 2017 en via de websites van de basisscholen 
en VO-scholen

• POVO-brochure voor schoolverlaters 2017

• Website www.povo-zaanstreek.nl

• In januari/februari 2017 Open Huis bij alle scholen
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Extra ondersteuning
Aanmeldingsformulier schooljaar 2017-2018 

De leerling heeft extra ondersteuning nodig: 

O ja  / O nee

De extra ondersteuning is nodig  i.v.m.:

O leerprobleem op het gebied van . . . . . . . . 

O leerachterstand op één of meer leergebieden

O sociaal/emotionele problematiek

O concentratie- en/of motivatieproblematiek

O anderszins . . . . . . . . 

De motivatie voor extra ondersteuning staat vermeld in het 

onderwijskundig rapport. 

O Aanbevolen wordt leerling te plaatsen op Saenstroom opdc

O De leerling komt in aanmerking voor LWOO
12



Extra ondersteuning en NIO
Aanmeldingsformulier schooljaar 2017-2018 

Capaciteiten onderzoek nodig bij:

- Advies praktijkonderwijs 

- Aanbeveling plaatsing op Saenstroom opdc

- Mogelijkheid voor LWOO

• Basisschool informeert ouders bij voorlopig adviesgesprek

• Afname NIO in dec/jan door dienstencentrum Saenstroom 

opdc

• Uitslag naar ouders

• Delen met basisschool mag

• Vraag op aanmeldingsformulier om toestemming 

overdracht gegevens capaciteiten-onderzoek naar vo-

school 13



Compaen vmbo

Veel aandacht voor de leerling:

* variatie in aanbod lesstof, 

werkvormen en activiteiten

* zorg/hulp waar nodig

* talenten signaleren en ontwikkelen

Tevredenheid ouders en leerlingen



Ons gebouw

• Afdelingen fysiek gescheiden

• Eigen onderbouwvleugel

• Veilig klein gebied

• Open leerpleinen

• Moderne faciliteiten

• Ruime vaklokalen



• Elke klas: mentor met mentoruur/studieles

• Korte lijnen met leerplicht ambtenaar

• Pestprotocol

• Eventueel extra begeleiding door 

leerlingbegeleiding en zorgteam

– sociaal-emotionele hulp

(sova-, faalangstreductie training, ZAT-

team)

– cognitieve hulp (dyslexie, R.T., e.d.)

Zorg



Zorg bij de start

• Wen ochtend (juni)

• Introductieweek (kennismaking)

• Introductieperiode

(tot eerste rapport: leren leren)



Leerjaar 1

Klassengrootte:

•Basisberoepsgerichte leerweg 20 lln

•Bbl - kleine setting 15 lln

•Kaderberoeps/theoretische leerweg 25 lln

•TL-plus 25 lln



TL-plus

• Leerlingen met dubbel advies TL/havo

Leerling toont motivatie in intakegesprek

of -brief

• Compaen beslist over plaatsing

• Ne, En, Fr, Wi, AK op havo niveau

• Doel is determineren in brugklas

• Soms al voor de kerst naar havo

• Doorstroom naar 2 havo of 2 TL



Leerlingen krijgen les van 

vaste groep docenten:

• Elke week overleggen docenten over 

onderwijs en leerlingen

• Kleine groep docenten

• Kleine setting in grote school



Leergebieden Onderbouw

- Mens en Natuur
verzorging, biologie

- Mens en Techniek
techniek, natuur- & scheikunde

- Mens en Maatschappij

aardrijkskunde, geschiedenis, economie

- Kunst en Cultuur

tekenen, handvaardigheid, muziek

• Meer samenhang tussen vakken

• Minder docenten voor een groep



R T T I



Lessentabel klas 1

Nederlands 4 uur

Engels 3 uur

Wiskunde 3 uur

Rekenen 1 uur

Mens & Maatschappij 4 uur

Mens & Natuur 3 uur

Mens & Techniek 3 uur

Kunst & Cultuur 5 uur

Lichamelijke Opvoeding 3 uur



En ook nog

Studieles/Mentoruur 1 uur

Vakhulp 1 uur

Project 2 uur

* Een lesuur duurt 50 minuten



Iedereen doet verplicht 9 weken;

- Kunst en Cultuur

- Sport

- Techniek

- ICT & Media

Projecten leerjaar 1



Projecten leerjaar 2

Keuze voor projecten zoals :

- Beeldhouwen - Sport

- Film - Consumptief 

- Verhalen schrijven - C.S.I. 

- Drama - Muziek 

- Schilderen - Textiel 

- Yoga - Dans 

- Spaans - ……. 

En oriëntatie op onze bovenbouw



PAL lessen leerjaar 2

PAL lessen: Praktische Activerende Lessen

Zoals: 

- Engels

- ICT

- Wiskunde

- Aardrijkskunde

Oriëntatie op de bovenbouw (LOB)

- Praktisch programma in de bovenbouw

- LOB gesprekken met mentor over de keuzes in 

de bovenbouw





Extra Activiteiten

• Brugklasdisco

• Schoolfeest / kerstgala

• Theater voorstelling in de aula

• Gastlessen Halt, Politie, COC, NS…

• Bezoek bibliotheek, bedrijven...

• Klassenlunch in ons restaurant

• Schoolreisjes

• Excursies naar musea



Digitaal

• E-mail

• SMS-service

• Beeldkrant

• Magister (voor leerlingen en ouders)

- Agenda 

- Cijfers

- Absentie

- Huiswerk/spullen mee

- Te laat/uitstuur









Nog een keer CITO-toets?

• Onafhankelijk

• Maakt deel uit van LVS

- Begin 1e klas

- Eind 1e klas

- Eind 2e klas

- Eind 3e klas

http://www.citogroep.nl/index.htm


Determinatie onderbouw

4 X per jaar determinatie gebaseerd op

Cijfer-rapporten

RTTI

Cito

Observaties van docenten

• Opstroomprogramma

• Eventueel plaatsing in ander niveau



Vernieuwing VMBO beroepsgericht

• Nieuwe examenprogramma’s voor 

Basis- en Kaderleerlingen vanaf 2016

• Compaen biedt 3 profielen:

- Bouwen, Wonen en Interieur 

- Zorg en Welzijn

- Horeca, Bakkerij en Recreatie



Vernieuwing VMBOberoepsgericht

Voordeel:

• Keuze vakken (ook buiten het profiel)

• Actuele inhoud



Bovenbouw TL

• Keuze uit veel vakken o.a. tekenen, LO2, 

scheikunde, aardrijkskunde

• Extra examenvak(-ken) is mogelijk

• LOB inclusief sollicitatietraining

• Havo-week

• Turboroute naar MBO 4



2 BASIS

1 BASIS

2 KADER 2 T.L.

4 KADER

3 KADER

4 T.L.

3 T.L.

MBO niveau 2

MBO niveau 3 en 4 HAVO

TL plus1 KADER / TL 

4 BASIS

3 BASIS



Vragen ?



Tot ziens op



• Een kopie van deze presentatie ligt als 

handout bij de ingang van de school

• Ook kunt u deze presentatie nalezen op 

onze website: www.compaenvmbo.nl

http://www.compaenvmbo.nl/

