


POVO-avond groep 8
Programma
1. Welkom
2. Informatie over Compaen
3. Specifieke informatie over de 

overstap PO -> VO



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 heeft een mentor met 
mentoruur/studieles

• Korte lijnen met leerplicht ambtenaar
• Pestprotocol
• Eventueel extra begeleiding door 

leerlingbegeleiding en zorgteam
– sociaal-emotionele hulp

(sova-, faalangsttraining, ZAT-team)
– cognitieve hulp (dyslexie, R.T., e.d.)

Zorg



Zorg bij de start

• Wenochtend (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, of 

leerlingen met TL advies waarin potentie
tot opstroom zit volgens PO. Leerling
toont motivatie in intakegesprek

• Compaen beslist over plaatsing
• Ne, En, Fr, Wi op havo-niveau
• Doel is determineren na brugklas
• 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



Ieder project duurt 9 weken
- Kunst en Cultuur (professioneel samenwerkingsverband tussen

docenten van Compaen, gastdocenten van Fluxus en uitvoering in het 
Zaantheater!)

- Sport
- Techniek
- ICT & Media

Projecten leerjaar 1



Projecten leerjaar 2
Keuze voor projecten zoals :
- Beeldhouwen - Winter sport
- Film maken - Consumptief 
- EHBO - C.S.I. 
- Extreme sport - Muziek 
- Schilderen - Textiel 
- Zelfverdediging - Dans 
- Spaans - Beauty 
En oriëntatie op onze bovenbouw



PAL lessen leerjaar 2
PAL lessen: Praktische Activerende Lessen
Zoals: 
- Biologie (bijen verzorgen en honing maken)
- Engels (taaldorp)
- ICT (vaardigheden vergroten)
- Wiskunde (zichtbaar en tastbaar)
- Aardrijkskunde (de Zaanstreek in)
Orientatie 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
• Gastlessen COC, NS e.d.
• Bezoek bibliotheek, bedrijven, e.d.
• Klassenlunch in ons restaurant
• Schoolreisjes
• Excursies naar musea



Digitaal
• E-mail
• SMS-service (uniek in Zaanstad)
• 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



LOB = Loopbaan Oriëntatie Begeleiding

Voorbereiding op keuzes maken

• Keuze voor profielen in leerjaar 2 
basis/kader

• Keuze voor vakkenpakket in TL

• Keuze voor vervolgopleiding



Bovenbouw op Compaen
• Theoretische leerweg;

Vakkenpakketten

• Beroepsgerichte leerweg;
Basis of Kader
Profielen



Vernieuwing VMBOberoepsgericht

• 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:

• Keuzedelen (ook buiten het profiel)
• Actuele inhoud



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

scheikunde
• Extra examenvak is mogelijk
• LOB inclusief sollicitatietraining
• Havo-week
• Turboroute versneld 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



Presentatie
Informatieavond



Beleid Aanmelding en 
Inschrijving vo

Convenant ‘Voortgezet Onderwijs Zaanstad’

• Totale opnamecapaciteit schoolgebouwen

Capaciteitsgrenzen scholen vmbo/havo/vwo

• Capaciteitsgrens per school

• Capaciteitsgrens per leerjaar

• Capaciteitsgrens per adviescategorie (kan per 
adviescategorie verschillen)



Beleid Aanmelding en 
Inschrijving vo

 Het is verplicht om drie voorkeuren aan te geven, 
behalve bij praktijkonderwijs en gymnasium (twee 
voorkeuren).

 Gemiddeld kan 98 % worden ingeschreven op de eerste 
keuze.

 Derde voorkeur is elk jaar nodig, dus kies bewust!

 Als de grenzen overschreden worden, wordt er per 
school geloot. 



Loting

 Criteria van voorrang:

• Broer/zus op de vo-school ingeschreven op 1 april 2018

• Persoonlijke omstandigheden

• Partnerscholen (zie brochure ‘Van aanmelding naar 
inschrijving in het voortgezet onderwijs Zaanstad 2018’)



Adviescategorieën vo

 Aanmeldingsformulier schooljaar 2018/2019

• praktijkonderwijs

• praktijkonderwijs/vmbo-b

• vmbo-b (basisberoepsgerichte leerweg)

• vmbo-b/vmbo-k 

• vmbo-k (kaderberoepsgerichte leerweg)

• vmbo-k/vmbo-t 

• vmbo-t (theoretische leerweg)

• vmbo-t/havo

• havo

• havo/atheneum

• atheneum

• atheneum/gymnasium

• gymnasium



Aanmelden

 De basisschool stuurt het aanmeldingsdossier uiterlijk 
14 maart 2018 naar het voortgezet onderwijs. 
Praktijkonderwijs en opdc zo vroeg mogelijk.



Dubbeladviezen

 Praktijkonderwijs/vmbo-b: aanmelden op het 
praktijkonderwijs

 Vmbo-t/havo: aanmelden op de centrale aanmelding 
vmbo

• Op 2 vmbo-scholen: havo-kansklas

• Op 3 vmbo-scholen: speciaal programma, waaronder  
TL+ specifiek op Compaen

Havo/vwo: aanmelden op havo/vwo



Overdracht van PO naar VO

 U heeft al een voorlopig advies gekregen

 Definitief advies voor 1 maart 2018

 U tekent voor de overdracht van het dossier

 Het dossier gaat naar het vo voor de aanmelding

 Het vo informeert u over inschrijving

 Plaatsing per 1 augustus op het vo



Overdracht van de leerling

 Om de overgang van het po naar het vo zo soepel 
mogelijk te laten verlopen:

• Dossier en warme overdracht

• Advies en onderwijsbehoefte (ondersteuning en 
uitdaging)



Voorlichtingsmateriaal 
2018/2019

• Website www.povo-zaanstreek.nl

• Keuzegids De Overstap 2018 (november 2017)

• Brochure ‘Van aanmelding naar Inschrijving vo 2018’ 
voor ouders groep 8 (digitaal beschikbaar december 
2017 en via de websites van de basisscholen en vo-
scholen)

• POVO-brochure voor schoolverlaters 2018 (oktober 
2017)

• In januari en februari 2018 bent u van harte welkom bij 
de diverse Zaanse vo-scholen tijdens het open huis.

http://www.povo-zaanstreek.nl/
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