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Ook al is het heel wat jaren geleden, ik kan het me nog goed  
herinneren. Het laatste jaar op de basisschool. Net als jij 
moest ik nadenken: naar welke middelbare school ga ik? 
Welke school lijkt me leuk? Waar gaan mijn vrienden naartoe? 
Hoe lang is het naar elke school fietsen, of hoe lang moet ik 
misschien wel met de bus? En misschien vinden je ouders* er 
ook nog wel wat van ;-)

In normale tijden bezoek je de scholen die je interessant lijken. Je volgt een  
proefles en je loopt door het gebouw: voel ik me hier thuis? In deze gekke 
coronatijden kunnen jullie misschien niet op die manier kennismaken met de 
scholen. Het is dan dus nog belangrijker dat je veel leest over de scholen die er  
zijn. Daar helpt deze keuzegids jou èn je ouders bij. Je vindt hierin informatie  
over alle scholen voor voortgezet onderwijs in Zaanstad. 

Geniet van je laatste jaar op de basisschool.  
En veel succes met je keuze voor je volgende school.

Natasja Groothuismink,  
Wethouder Onderwijs  
Gemeente Zaanstad

Voorwoord

Waar wij in deze brochure  
spreken over ouders,  
bedoelen wij in alle gevallen 
ouders en/of verzorgers.

*
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Praktijkonderwijs
Als je wel een vak zou kunnen leren, maar het vmbo – ook 
met extra hulp – te moeilijk is, dan ga je naar het praktijk- 
onderwijs. In het praktijkonderwijs kan je een vak leren en 
gaat het vooral om de praktische kanten van het leren.  
Verder is er aandacht voor het ontwikkelen van je persoon-
lijkheid en het aanleren van sociale vaardigheden. Je leert 
welk beroep je zou kunnen gaan doen en hoe het is om in 
een bedrijf te werken. Meestal ga je tussen de vier en zes 
jaar naar het praktijkonderwijs. Dit hangt af van hoe je je 
ontwikkelt. Dit onderwijs loopt meestal door tot je leuk,  
passend werk hebt gevonden of tot je naar het mbo gaat.
Om naar een praktijkschool te mogen, moeten er vaak nog 
iets meer onderzoek gedaan worden naar jouw mogelijk- 
heden. De basisschool bespreekt dit met jou en je ouders. 

Voorbereidend middelbaar  
beroepsonderwijs (vmbo)
Het vmbo duurt vier jaar en in de onderbouw zijn er drie 
leerwegen, ofwel drie verschillende ‘manieren van leren’.  
De ene leerling heeft weinig moeite met het leren uit een 
boek en de andere leerling experimenteert liever door iets 
te doen. Alle drie de leerwegen leiden op voor het middel-
baar beroepsonderwijs (mbo). Na de theoretische leerweg 
zou je de overstap naar de havo kunnen maken. Het is de 
bedoeling dat je een leerweg volgt die goed past bij jouw 
mogelijkheden en wensen. Dit zijn de drie leerwegen in de 
onderbouw van het vmbo:

1. Voortgezet onderwijs 

Havo 
De havo duurt vijf jaar en is vooral bedoeld als voor- 
bereiding op het hoger beroepsonderwijs (hbo). Leerlingen 
die naar havo gaan, willen meestal graag verder leren.  
Havo is zwaarder dan de theoretische leerweg van vmbo. 
Je krijgt meer leerstof, het tempo ligt hoger en van de 
leerlingen wordt een grotere zelfstandigheid verwacht. 
Bovendien moet je meer huiswerk maken.

Vwo
Het vwo duurt zes jaar en is vooral bedoeld om je voor  
te bereiden op het wetenschappelijk onderwijs (wo)/ 
de universiteit. Leerlingen die naar vwo gaan, hebben een 
groot leervermogen. Vwo is zwaarder dan havo. Het tempo 
ligt hoog, leerlingen kunnen zich vaak goed concentreren  
en willen graag veel nieuwe dingen leren: van elkaar, van  
de leraar en uit allerlei verschillende informatiebronnen.
Het vwo bestaat uit het atheneum en het gymnasium.  
Op het gymnasium krijg je Grieks en Latijn in de onder- 
bouw. In de bovenbouw krijg je ten minste één van deze 
twee vakken. 

 

Je krijgt van  
de basisschool  
een school-
advies voor de 
onderwijssoort  
die het beste  
bij je past.

Doorstromingsmogelijkheden voortgezet onderwijs:

werkvmbo
4 jaar

theoretische 
leerweg 
gemengde
leerweg
kaderberoepsgerichte
leerweg
basisberoepsgerichte
leerweg

mbo

praktijkonderwijs
6 jaar

havo
5 jaar

vwo
6 jaar

hbo
universiteit

mbo
niveau 1

basisschool

Je krijgt van de basisschool een advies voor het soort onderwijs dat bij je past: dat 
noemen we het schooladvies. Sommige leerlingen hebben wat extra ondersteuning 
op school nodig. Ook daar kan de basisschool advies over geven. Hieronder kan je 
lezen welke soorten onderwijs er in de Zaanstreek zijn. 

1. Vmbo-b: basisberoepsgerichte leerweg 
Deze leerweg bereidt je voor op de basisberoeps- 
opleidingen (niveau 2) van het mbo. Naast algemene  
vakken zoals Nederlands, wiskunde en Engels, krijg je  
beroepsvoorbereidende vakken. In de basisberoeps- 
gerichte leerweg kun je ook kiezen voor een leerwerktraject. 
De nadruk ligt op het leren in de praktijk, bijvoorbeeld door 
middel van stages. Heb je interesse in een leerwerktraject, 
informeer dan bij de vmbo-school van jouw voorkeur of  
zo’n traject wordt aangeboden.

2. Vmbo-k: kaderberoepsgerichte leerweg 
De kaderberoepsgerichte leerweg bereidt je voor op  
een vak- of middenkaderopleiding (niveau 3 of 4) van het 
mbo. In de bovenbouw krijg je naast algemene vakken 
een groot deel van de week ook beroepsvoorbereidende 
vakken.

3. vmbo-t: theoretische leerweg,  
ook wel mavo genoemd
In de theoretische leerweg (vmbo-t) volg je algemene  
vakken en kies je daaruit een examenpakket, afhankelijk  
van de profielkeuze. Een vmbo-t-diploma geeft toegang tot  
vakopleidingen (niveau 3) en middenkaderopleidingen  
(niveau 4) van het mbo. Leerlingen die de theoretische  
leerweg met zeven vakken succesvol hebben afgerond,  
kunnen er ook voor kiezen om door te stromen naar  
de havo. 

(Extra) Ondersteuning in het vmbo -  
Saenstroom opdc
Sommige leerlingen hebben een andere aanpak of 
een specifiek plan voor extra ondersteuning nodig, 
dat niet op een reguliere VO-school aangeboden 
kan worden. Jouw basisschool kan dan de aan- 
beveling tot plaatsing op het orthopedagogisch 
didactisch centrum (opdc) Saenstroom doen. 
Saenstroom opdc is een kleine school voor  
leerlingen die net wat meer hulp en aandacht  
nodig hebben.  
Op Saenstroom opdc kun je de onderbouw van het 
vmbo doorlopen. Daarna kies je een leerweg en 
een profiel en maak je de overstap naar een andere 
vmbo-school. Op deze school kun je vervolgens 
je vmbo-diploma halen. Om bij Saenstroom opdc 
geplaatst te kunnen worden, heb je een aanbeveling 
van de basisschool nodig en moeten er vaak nog 
iets meer onderzoek gedaan worden naar jouw 
mogelijkheden. De basisschool bespreekt dit met 
jou en je ouders. Uiteindelijk besluit een speciale 
groep mensen (commissie voor toewijzing en 
advies) of Saenstroom opdc voor jou de beste plek 
is om aan het vmbo te beginnen. 
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Je basisschooljuf of -meester zal dan ook degene zijn die 
het schooladvies geeft. Dat gesprek begint al vanaf groep 7 
met een voorlopig advies. Misschien waren er punten die  
je nog kon verbeteren en heb je hier met de basisschool  
en je ouders hard aan gewerkt. In groep 8 krijg je het  
definitieve advies van de basisschool, voor het soort voort-
gezet onderwijs dat het beste bij jou past. De basisschool 
legt jou en je ouders in een persoonlijk gesprek uit hoe het 
advies tot stand is gekomen.

In het okr (onderwijskundig rapport) staat de onderbouwing 
van het schooladvies met je cijfers en scores, maar ook  
hoe jij het doet op school, wat je leuk vindt, wat je minder 
gemakkelijk vindt, wat je heel goed kan en hoe ze je het 
beste kunnen helpen. Nadat je bent aangemeld bij een  
VO-school geeft de basisschool jouw okr aan de VO-school. 
De basisschool is verplicht om tijdens het adviesgesprek het 
okr toe te lichten en een kopie aan je ouders mee te geven. 

De verschillende schooladviezen
Er bestaan enkeladviezen waarbij het advies bestaat uit 
één onderwijssoort (bijvoorbeeld havo), en dubbeladviezen 
waarbij de basisschool een gemend advies geeft (bijvoor-
beeld vmbo-t/havo). Met een dubbeladvies zegt de basis-
school dat je in ieder geval het ene onderwijsniveau aan 
kan (in dit voorbeeld vmbo-t) en misschien wel meer (in dit 
voorbeeld havo). In het eerste jaar op de VO-school wordt 
duidelijk welk soort onderwijs het beste bij je past. 

De basisscholen geven uiterlijk 9 februari één van de  
volgende schooladviezen:
• Praktijkonderwijs*
• Vmbo-b
• Vmbo-b/vmbo-k
• Vmbo-k
• Vmbo-k/vmbo-t
• Vmbo-t
• Vmbo-t/havo**
• Havo
• Havo/vwo
• Vwo

*Pro/vmbo-klas 
Als je aan de criteria voor praktijkonderwijs voldoet, ga je 
naar de praktijkschool en krijg je een passend aanbod.  
Je kunt dan geplaatst worden in een pro/vmbo-klas als de 
praktijkschool potentie voor je ziet om door te stromen naar 
het vmbo. 

**Advies vmbo-t/havo 
Je kunt op Het Saenredam aangemeld worden voor een 
mavo/havo-klas. Ook kun je kiezen voor een havo-kansklas 

op Trias VMBO in samenwerking met Bertrand Russell  
college of op Pascal Zuid in samenwerking met Blaise 
Pascal College. Kies je voor Compaen VMBO of Zuiderzee 
College, dan word je in een mavo-klas geplaatst en krijg je 
daar een onderwijsaanbod waarmee je door kan stromen 
naar leerjaar 2 van de havo. Maak je de overstap naar  
havo 2 niet, dan volg je het reguliere mavo-programma in 
vmbo 2. Leerlingen met een vmbo-t/havoadvies worden 
niet toegelaten op een havo/vwo-school.

Overige dubbeladviezen
Bij alle andere dubbeladviezen besluit de school van 
inschrijving over de plaatsing. Deze is afhankelijk van de 
opbouw en organisatie van de school, waarbij zoveel  
mogelijk rekening zal worden gehouden met jouw wensen 
en mogelijkheden.
 

2. Het schooladvies 

Je kunt verschillende bronnen gebruiken om informatie over 
de VO-scholen te vinden. Je bekijkt de pagina’s in deze gids 
(vanaf pagina 13), bezoekt hun websites, jouw basisschool 
kan je helpen met het vinden van de juiste informatie en je 
bezoekt het open huis* of de lesmiddag* van de VO-school. 

Op pagina 11 vind je een vragenlijst met suggesties  
voor de eerste zoektocht of voor tijdens het bezoeken 
van een open huis. Heel handig, je kunt deze pagina uit  
de gids knippen en meenemen tijdens het open huis  
of de lesmiddag. 

3. Een keuze maken 

Houd vooral de websites van de  
VO-scholen in de gaten, want in verband  
met de ontwikkelingen rondom Covid-19  
zal de organisatie van deze momenten  
net wat anders zijn dan voorgaande jaren. 

*

Minocw.nl
De website van het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.  
Hier is de wet- en regelgeving over 
het onderwijs te lezen, met informatie 
speciaal voor ouders.

Scholenopdekaart.nl
Deze landelijke website helpt ouders 
en leerlingen uit groep 8 bij het zoeken 
naar een VO-school. De informatie 
is gebaseerd op de gegevens van de 
Rijksoverheid en informatie van de  
VO-scholen zelf. Je kan op deze website 
VO-scholen met elkaar vergelijken.

Routeplanner.fietsersbond.nl
Wil je weten wat de handigste 
fietsroute is naar jouw nieuwe school? 
Deze fietsrouteplanner helpt je de  
kortste of meest autoluwe, veilige route  
te bepalen.

www.povo-zaanstreek.nl
Dit is de website van de Zaanse POVO 
overstap en hier staat veel informatie  
over de afspraken die zijn gemaakt om  
de overstap zo goed en gemakkelijk 
mogelijk te maken. Hier vind je ook 
informatie over alle VO-scholen in de 
Zaanstreek en een link naar hun website. 

Oudersonderwijs.nl
Ouders & Onderwijs is de landelijke 
belangen- behartiger voor ouders en  
als ouder kan je ook telefonisch of via  
hun website vragen stellen.

De leerkrachten van de basisschool weten wat je goed kan en wat je (nog) lastig 
vindt, waar je plezier in hebt, of je huiswerk maken leuk vindt en of je bijvoorbeeld 
snel afgeleid bent of juist niet.

Al vanaf de gesprekken in groep 7 over je schooladvies, kan je op zoek gaan 
naar VO-scholen die voor jou interessant zijn. Deze VO-scholen moeten de 
onderwijssoort bieden die overeenkomt met je schooladvies en eventueel 
(extra) ondersteuning kunnen bieden als je dat nodig hebt. Daarnaast kunnen 
er nog veel meer punten voor jou en je ouders belangrijk zijn. 

Handige websites
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Aanmelden
Van de basisschool ontvang je een aanmeldingsformulier. 
Dit formulier is voor alle Zaanse scholen voor voortgezet 
onderwijs die passen bij jouw schooladvies. Samen met de 
basisschool en jouw ouders vul je het aanmeldformulier in. 
Je nummert alle scholen; de school waar je het liefst naar-
toe wil, geef je het nummer 1, de VO-school waar je daarna 
het liefst naartoe wil geef je nummer 2, enzovoort. Het is 
verplicht om alle VO-scholen te nummeren, want het kan 
namelijk zijn dat een VO-school meer aanmeldingen krijgt 
dan dat ze leerlingen kunnen plaatsen. Om ervoor te zorgen 
dat zoveel mogelijk leerlingen in één keer horen naar  
welke VO-school ze gaan, nummeren alle leerlingen alle 
VO-scholen die passen bij hun schooladvies. De basisschool 
en jouw ouders ondertekenen het formulier en dan kan jouw 
basisschool je aanmelden voor het voortgezet onderwijs. 

Voorrang
Op sommige VO-scholen worden bepaalde leerlingen met 
voorrang ingeschreven, bijvoorbeeld omdat jouw broer of 
zus ook op deze VO-school zit. Dit noemen we voorrangs- 
regels. Op het aanmeldformulier kunnen jullie dit aange-
ven als jij, je ouders en je bassischool van mening zijn dat 
je recht op voorrang hebt. De VO-school controleert of je 
inderdaad recht op voorrang bij inschrijving hebt.

Een VO-school mag leerlingen met voorrang inschrijven  
op grond van zwaarwegende persoonlijke omstandig- 
heden, een gezondheidssituatie en/of de thuissituatie. Dit 
doen ze niet heel vaak, maar in zo’n situatie is het voor de 
leerling noodzakelijk om naar die VO-school te gaan. Dit  
is de zogenoemde hardheidsclausule. Als jij, je ouders of  
de basisschool denkt dat je daarvoor in aanmerking komt,  
dan noteren jullie dat op het aanmeldformulier. Je ouders  
moeten goed kunnen onderbouwen waarom jullie denken 
dat je hiervoor in aanmerking komt en jouw basisschool 
neemt de redenen op in jouw okr. De VO-school beslist  
na het lezen van jouw okr of je in aanmerking komt voor 
voorrang op inschrijving met de hardheidsclausule.

Inschrijving
De afspraak die de VO-scholen hebben gemaakt, is dat 
leerlingen zoveel mogelijk terechtkunnen op de VO-school 
van hun eerste voorkeur. Toch komt het voor dat meer 
leerlingen zich aanmelden dan de school kan plaatsen. In 
dat geval zal er een loting plaatsvinden. Eerst worden de 
leerlingen met voorrang ingeschreven en dan worden de 
beschikbare plekken verloot. Dit alles onder toeziend oog 
van een notaris.

Uitslag eindtoets
De uitslag van de eindtoets is eind mei bekend. De basis-
school zal de uitslag van de eindtoets met jou en je ouders 
bespreken. Heb je de toets slecht gemaakt? Dat is jammer, 
maar het maakt voor je advies en plaatsing niet uit. Heb  
je de eindtoets juist heel goed gemaakt? Dan gaat de  
basisschool met jou en je ouders in gesprek, dat noemen  
we heroverwegen. In dat geval wordt er gekeken of het 
schooladvies dat je eerder hebt gehad, wel juist was of  
wellicht bijgesteld moet worden.

Bijgesteld schooladvies
Het kan zijn dat de basisschool besluit om je een hoger 
advies te geven als dat mogelijk en wenselijk is, dat noemen 

Leerlingen met een advies praktijkonderwijs of een aan-
beveling opdc of vso krijgen uiterlijk half mei bericht van 
de school van inschrijving. Alle andere leerlingen die zich 
op tijd hebben aangemeld, krijgen op donderdag 8 april 
bericht van de VO-school waar ze zijn ingeschreven. 

Aanmelding en gemeenten
De aanmelding staat in eerste instantie uitsluitend open 
voor leerlingen die wonen of de basisschool hebben  
gevolgd in de gemeenten Zaanstad, Wormerland,  
Oostzaan en de woonplaatsen Landsmeer, West-Graftdijk, 
Oost-Graftdijk, Markenbinnen, Starnmeer en De Woude.  
Pas in tweede instantie wordt onderzocht op welke scholen 
nog plaats is voor leerlingen uit omliggende gemeenten.

Zorgplicht
In 2014 is de wet ‘passend onderwijs’ ingevoerd. Dit bete-
kent dat scholen een zorgplicht hebben. De schoolbesturen 
zorgen er gezamenlijk voor dat zij alle leerlingen die (extra) 
ondersteuning nodig hebben, een plek kunnen bieden. Op 
alle Zaanse scholen wordt ondersteuning aangeboden, 
dat noemen we de basisondersteuning. De hulp via de 
basisondersteuning kan te maken hebben met leren, 
maar ook met hoe je je lichamelijk of geestelijk 
voelt, of hulp bij een moeilijke thuissituatie. 
Naast de basisondersteuning zijn er  
VO-scholen die extra ondersteuning kunnen 
bieden aan leerlingen die dat nodig heb-
ben, zoals maatwerk op een reguliere  
VO-school, een plek op Saenstroom 
opdc of voortgezet speciaal onderwijs. 
De basisschool geeft aan of je extra 
ondersteuning nodig hebt en zo ja,  
op welk gebied. De scholen voor  
voortgezet onderwijs zorgen ervoor 
dat zij de benodigde ondersteuning 
kunnen bieden.  
Het kan zijn dat een school de  
gevraagde ondersteuning niet zelf  
kan bieden. In dat geval begeleidt  
de school waar je bent aangemeld je 
door naar een beter passende plek.

we bijstellen. Bijstellen kan dus alleen omhoog, nooit  
naar beneden. In de meeste gevallen hou je je oorspron- 
kelijke schooladvies: het advies is immers gebaseerd op  
alle gegevens en kennis van vorige leerjaren.
Als je schooladvies wordt bijgesteld, dan vragen je ouders 
een gesprek aan bij de VO-school waar je bent ingeschre-
ven. Jij, je ouders, de basisschool en de VO-school kijken 
samen wat het beste voor je is. Hopelijk kan je ook met  
je nieuwe advies op de VO-school blijven waar je bent  
ingeschreven, maar het kan zijn dat je je op een andere  
VO-school wilt aanmelden. Dit kan alleen bij een VO-school 
die nog plek heeft voor leerlingen met jouw (nieuwe) 
schooladvies. Overleg hierover met je basisschool en de 
VO-school waar je met je nieuwe advies heen zou willen. 

4. Aanmelding en inschrijving 5. De Centrale Eindtoets 
Ieder jaar stappen er in de Zaanstreek ruim 2.000 leerlingen van de basisschool 
over naar het voortgezet onderwijs. Ze komen van bijna 60 basisscholen en 
verspreiden zich over 14 VO-scholen: daar ben jij er een van! Om deze overstap 
met aanmelden en inschrijven soepel voor je te laten verlopen, hebben de 
scholen en de gemeente afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in 
het document ‘De Zaanse POVO Overstap 2021’. Deze kan je vinden op  
www.povo-zaanstreek.nl.

Tussen half april en half mei is de eindtoets. Wanneer je de eindtoets maakt, 
ben je waarschijnlijk al ingeschreven op een VO-school. Bijna alle leerlingen 
doen deze eindtoets, je basisschool weet of je de eindtoets moet maken.

De Zaanse POVO Overstap Keuzegids voor het voortgezet onderwijs  

Als de uitslag  
van de eindtoets 
anders is dan  
het schooladvies, 
maakt dat voor  
de inschrijving  
niks uit.
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A. Het onderwijs op de school
1.  Hoe worden de eerste klassen samengesteld?
2.  Komen leerlingen van één basisschool bij elkaar in de klas?
3. Hoeveel leerlingen zitten er in een klas?
4.  Is er aan het begin van het schooljaar een kennismakings- 

programma?
5.  Hoelang duurt de brugklasperiode?
6.  Hoeveel tijd besteden de meeste kinderen aan hun huiswerk?
7.  Heeft de school speciale klassen of onderwijsvoorzieningen?
8.  Bij welke vakken of leergebieden wordt er met de 
 computer gewerkt?
9.  Hoe is de opvang bij lesuitval geregeld?
10. Zijn er in de onderbouw vakoverstijgende projecten of  

wordt er gewerkt in leergebieden?
11.  Biedt de school extra uitdaging?

B. Contact met ouders
1.  Hoe vaak per jaar worden ouders geïnformeerd over de  

prestaties van hun kind?
2.  Wanneer en op welke manier worden ouders geïnformeerd  

als hun kind misschien blijft zitten?
3.  Op welke wijze worden ouders geïnformeerd als de 
 leerling binnen de school naar een ander niveau gaat?
4.  Wanneer en hoe worden ouders geïnformeerd over 
 verzuim en pesten?
5.  Zijn er ouders die meehelpen op school?
6.  Vindt er regelmatig overleg plaats met ouders in een  

ouderraad of in de MR?
7.  Bij wie kunnen ouders terecht als zij het ergens niet mee  

eens zijn?

C. Sfeer op de school
1.  Wat is er bijzonder aan deze school?
2.  Welke extra activiteiten zijn er op deze school?
3.  Wat wordt er gedaan tegen pesten? En tegen  

spijbelen?
4. Vindt er regelmatig overleg plaats met leerlingen in  

een leerlingenraad?
5.  Kan ik het leerlingenstatuut inzien?
6.  Vinden er meerdaagse schoolreizen plaats? Zo ja,  

in welk leerjaar?
7.  Hoe verlopen de schoolfeesten (waar, introducés, e.d.)?
8. Mag er gerookt worden tijdens de pauze?
9. Bij wie kan ik terecht als er problemen zijn, die ik niet  

durf te vertellen?

D. Extra begeleiding
1. Is er extra begeleiding voor leerlingen? Zo ja, welke?
2. Op welke wijze worden de ouders betrokken bij de 
 ondersteuning?
3.  Is er huiswerkbegeleiding op school?
4.  Heeft de school een dyslexiebeleid? Wat houdt dit in?

E. Kosten
1. Hoe hoog is de totale vrijwillige ouderbijdrage?
2. Gaat de leerling mee met de activiteit, als er geen 
 vrijwillige ouderbijdrage is betaald?
3. Is er voor de leerlingen een verzekering afgesloten?

F. Algemeen
1.  Wat zijn de sterke kanten van deze school?

6. Stappenplan 7. Waar kan je op letten bij  
het zoeken van VO-scholen? 

November/december
Speciaal voor ouders worden er informatie verzameld over de VO-scholen en gedeeld met de  
basisscholen. Op die manier kunnen ouders alvast voor het eerst kennismaken met de school. Deze 
informatie kan je ook zelf vinden op www.povo zaanstreek.nl.

Januari/februari
De VO-scholen organiseren in januari of februari een open huis* voor jou en je ouders en lesmiddagen 
speciaal voor jou. Waarschijnlijk moeten jij en je ouders je aanmelden en dat doe je dan via de website 
van de VO-school zelf. Kijk voor alle data aan de binnenzijde van de omslag van deze gids en houd 
vooral de websites van de VO-scholen in de gaten voor de meest actueel informatie.

Februari
Uiterlijk 9 februari krijg je van de basisschool je definitieve schooladvies. Bij de keuze van de voor-
keursscholen moet je rekening houden met dit advies.

Maart
Op 19 maart sluit voor alle VO-scholen de inschrijving. De basisschool zorgt ervoor dat de aanmelding 
gedaan wordt en het getekende aanmeldingsformulier aan jouw okr wordt toegevoegd.

April
Op donderdag 8 april krijg je bericht van de school waar je bent ingeschreven. Leerlingen met het 
schooladvies praktijkonderwijs of een aanbeveling opdc of vso, krijgen half mei bericht van hun school 
van inschrijving. 

Mei
Tussen half april en half mei vindt de centrale eindtoets plaats. Na half mei krijg je hier de uitslag van. 
Mogelijk wordt het schooladvies van de basisschool daarna opnieuw bekeken en bijgesteld. 

Juni
Als alle stappen zijn doorlopen, wordt het tijd om kennis te maken met je nieuwe school! Op 23 juni 
2021 is er een kennismakingsochtend.
 

De VO-school moet het onderwijs van jouw schooladvies bieden en je de 
(extra) ondersteuning kunnen bieden die je eventueel nodig hebt. Daarnaast 
kunnen er nog veel meer punten voor jou en je ouders belangrijk zijn. 
Hieronder vind je een vragenlijst met suggesties voor de eerste zoektocht  
of voor tijdens het open huis of de lesmiddag.

Voordat je in augustus 2021 naar je nieuwe school gaat, gaan jij, je ouders en 
je basisschool een aantal stappen ondernemen. De belangrijkste voor jou en je 
ouders staan hieronder opgeschreven. Je basisschool weet hier ook veel van en 
begeleidt je hierbij. 

Aantekeningen
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• De belangrijkste tip voor ouders is: ga naar de leerkracht 
van uw kind als u iets niet begrijpt. Weet die het ook niet? 
Vraag dan of hij/zij het voor u uit kan zoeken. Ook als u 
het ergens niet mee eens bent, kunt u dat bespreken met 
de leerkracht van uw kind.

• Ga samen met uw kind meerdere VO-scholen bekijken. 
Stel vragen en laat u uitleggen hoe zaken op de  
VO-school geregeld zijn. Op pagina 11 staat een vragenlijst 
die u hierbij kan helpen.

• Maak samen met uw kind een lijst met plus- en minpunten 
van de VO-scholen en bespreek die samen.

• Kent u ouders met leerlingen die al op de VO-school 
zitten waar uw kind ook graag heen wil? Vraag wat ze van 
de VO-school vinden.

• U krijgt een kopie van het okr (onderwijskundig rapport) 
van uw kind. Bekijk of alle belangrijke bijzonderheden 
daarin zijn opgenomen, bijvoorbeeld dat uw kind een 
dyslexieverklaring heeft. Heeft uw kind (leer-)problemen 
of heeft u zelf onderzoek laten doen? Ook dat wil de  
VO-school graag weten!

• Zijn er speciale medische of sociale omstandigheden? 
Vraag de basisschool om de relevante informatie in het 
okr op te nemen, of vraag of u een bijlage mag toevoegen 
(visie/zienswijze ouders). Als u denk dat u kind daarmee 

recht op voorrang bij inschrijving heeft, noteer dit op het 
aanmeldformulier. De VO-school kan dan beoordelen of  
uw kind op basis hiervan misschien die voorrang heeft.

• Heeft u nog andere vragen of bijzonderheden, vraag dan 
een gesprek aan met de basisschool en/of VO-school.

• Elke VO-school heeft een schoolgids voor ouders. Daarin 
staan de uitgangspunten van de school, de lestijden,  
speciale programma’s, de vrijwillige ouderbijdrage en nog 
veel meer informatie. Deze is vaak te vinden op de website 
of vraag ernaar tijdens het open huis. 

• Op pagina 10 staan alle datums die belangrijk zijn bij de 
overstap naar het voortgezet onderwijs. Houd deze datums 
dus goed in de gaten. Zo komt u niet voor verrassingen  
te staan.

Vragen over de overstap?
De VO-scholen streven ernaar om leerlingen zo snel mogelijk 
zekerheid te geven en informeren basisscholen en ouders bij 
de overstap naar het voortgezet onderwijs. 

Het schooladvies 
Als ouders bezwaar hebben tegen het proces van totstand-
koming van het schooladvies en/of het schooladvies zelf en 
hier met de professionals van de basisschool niet uit komen, 
kunnen zij een klacht of bezwaar indienen bij het bestuur  
van de desbetreffende basisschool. Zie daarvoor ook de 
klachtenregeling van het bestuur van de basisschool. 

Vragen over passend onderwijs 
Ouders die vragen hebben over de samenhang tussen het 
onderwijsaanbod van de VO-school waar hun kind geplaatst 
is en de (extra) ondersteuningsbehoefte, kunnen contact op-
nemen met de VO-school om nader kennis te maken. Samen 
kan dan worden gekeken of het onderwijsaanbod aansluit op 
de persoonlijke kenmerken van de leerling en of er misschien 
extra hulp/ondersteuning nodig is. 

Algemene procedure 
Opmerkingen en suggesties over de procedure van Zaanse 
POVO Overstap als zodanig kunnen worden gestuurd naar de 
projectleiding (info@povo-zaanstreek.nl). Deze opmerkingen 
worden meegenomen bij de evaluatie van de procedure naar 
het volgende jaar. 

Bij klachten of bezwaren
Als een ouder, leerling of medewerker van een PO- of 
VO-school meent dat er gehandeld wordt in strijd met de 
afspraken, met als gevolg een onrechtvaardige benadeling 
van een betrokkene, dan kan dit in de vorm van een klacht of 
bezwaarschrift gestuurd worden aan het bestuur van de  
VO-school van eerste voorkeur. De VO-school kan bij de 
behandeling van het verzoek van ouders gebruik maken van 
een eigen bezwaar- en/of klachtenregeling. De informatie 
over deze regeling van de verschillende VO-scholen staat  
op de websites van elke afzonderlijke VO-school of  
diens bestuur. 

8. Tips voor ouders 9. Scholen
Voor veel ouders en leerlingen blijft het een lastige klus, de schoolkeuze.  
Daarom geven we jullie een aantal praktische tips.

Praktijkschool De Brug
Samen bouwen aan jouw toekomst

Dit is waar wij voor staan:  Persoonlijke aandacht
 Plezier  Maatwerk

Ben jij een echte doener? En wil je leren door actief bezig  
te zijn? Dan ben je helemaal op je plek op Praktijkschool  
De Brug! Je komt terecht in een vaste, vertrouwde klas. 
Samen met je mentor en docenten ga je ontdekken wie 
je bent en wat je leuk vindt om te doen. Je volgt je eigen 
pad. Zo ga je op onze school steeds meer dat doen wat je 
goed kunt. Misschien wil je na je schooltijd op de Brug gaan 
werken of maak je de keuze voor doorleren op het mbo 
(ROC). Ook een combinatie van werken en leren behoort 
dan tot de mogelijkheden. Kortom; voor iedere leerling is er 
een op maat gemaakt uitstroomtraject.

Je mentor en docenten, maar natuurlijk ook je ouders, 
helpen je bij het maken van keuzes. Om echt te ontdekken 
wat je talent is, laten we je ook regelmatig een kijkje nemen 
buiten onze school. Je gaat kennismaken met andere 
opleidingen en vanaf het tweede leerjaar loop je een vorm 
van stage. Zo leer je welke mogelijkheden er voor jou zijn en  
wat je allemaal kunt doen als je klaar bent op onze school. 
Tijdens je jaren op De Brug willen we graag dat je met 
plezier naar school toe gaat en goede keuzes leert maken. 
Jij en je klasgenoten helpen elkaar en werken samen aan 
verschillende projecten.
 

De extra’s die wij je bieden
Een kleine school met veel aandacht voor iedere leerling, 
trajectondersteuning voor leerlingen die het moeilijk 
vinden om zelf structuur aan te brengen, branchegerichte 
certificaten gekoppeld aan onze praktijkvakken, eigen 
(interne) entreeopleiding (mbo 1).
 
Wil je meer weten? Kijk op www.praktijkschooldebrug.nl 
 

Open huis   
Do. 11-02-2021 - 19.00-20.30 uur  
Open lesmiddag  
Wo. 13-01-2021 - 13.30-15.30 uur  
Wo. 03-02-2021 - 13.30-15.30 uur

Open huis   
Ma. 01-02-2021 - 18.30-20.00 uur  
Open lesmiddag  
Wo. 13-01-2021 - 13.30-15.30 uur  
Wo. 03-02-2021 - 13.30-15.30 uur

De Faam, school voor  
praktijkonderwijs
De Faam werkt!

Dit is waar wij voor staan:  Betrokkenheid  Veiligheid  
 Vertrouwen

Zoek je een school waar je je snel thuis voelt? Kom naar  
De Faam! In ons open, lichte gebouw is de sfeer heel goed.  
We zijn maar met 180 leerlingen. Dus iedereen kent elkaar. 
In de les kijken we naar wat jij kunt en wilt. Wil je een vak 
graag leren uit een boek? Dat kan. Of ga je liever aan de 
slag met een project? Ook dat mag. In de lessen kun je ook 
werken op een iPad. Je leert dus op de manier die het beste 
bij jou past.

Al vanaf de brugklas krijg je alle praktijkvakken. Zo ontdek 
je wat je allemaal kunt doen als je klaar bent op onze school. 
Je krijgt je eigen, vaste klas. Heb je praktijkles, dan is de 
klas kleiner. Je bent dan met ongeveer 10 leerlingen. Op die 
manier krijg je altijd hulp van de docent. Ben je goed in een 
vak? Dan krijg je daar een bewijs van. Daarmee kun je in de 
bovenbouw je praktijkschooldiploma halen. Je krijgt ook  
je eigen coach en je loopt veel stage. Op De Faam ontdek je 
wie je bent en wat je graag wilt. Op naar een toekomst  
die werkt! 

De extra’s die wij je bieden 
Onder andere pro-vmbo in samenwerking met Pascal-
Zuid en daarna mogelijk doorstromen naar het vmbo, de 

trajectgroep eXtra waarmee je meer begeleiding krijgt als 
je dat nodig hebt, leren met Ipads, Pro-ROC op het ROC in 
Amsterdam en Boris-trajecten waarbij je een paar dagen per 
week op school bent en een paar dagen bij een bedrijf en 
ondersteuning in je baan tot twee jaar nadat je klaar bent  
op De Faam. 

Wil je meer weten? Kijk op www.defaam.org   
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Trias VMBO
Trias biedt meer

Dit is waar wij voor staan:  Leren binnen en buiten  
school  Samenwerken en onderzoeken  Ondernemen  

 Veiligheid

Trias (naast het NS-station Krommenie-Assendelft) is een 
ondernemende school waar je zowel de mavo (theoretische 
leerweg) als de beroepsgerichte leerwegen, basis en kader, 
kunt volgen. Daarnaast bieden wij nog meer! Wat te denken 
van de havo-kansklas. De ideale klas voor jou als je een 
mavo/havo-advies hebt gekregen. Na het brugklasjaar kun 
je overstappen naar de tweede klas havo of de tweede klas 
mavo (theoretische leerweg).
Op Trias leer je om, naast de theorie, ook samen met anderen 
aan praktijkopdrachten te werken. Met je klasgenoten 
werk je aan betekenisvolle projecten. Wij denken dat je het 
beste leert als je zowel je hoofd als je hart en je handen 
gebruikt. Veiligheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen zijn 
belangrijke kernwaarden voor ons. Deze vind je terug in  
onze Triasafspraken. 
Bij ons krijg je veel begeleiding van onze docenten, maar 
we geven je ook ruimte en eigen verantwoordelijkheid. In je 
lesrooster vind je projectlessen en praktijklessen. Leerlingen 
in de onderbouw werken regelmatig met hun eigen laptop. 
Via loopbaanoriëntatie ontdekken we samen met jou je 
talenten en maak je kennis met alle beroepen die bij jou 
zouden kunnen passen. Tijdens je jaren op Trias krijg je alle 
kennis en vaardigheden mee om kritisch, zelfstandig en 
zelfverzekerd te worden. Zo ben je helemaal klaar voor de 
volgende stap! 

De extra’s die wij je bieden
Cambridge Engels, een uitgebreid loopbaanoriëntatie- 
programma in leerjaar 1 t/m 4, het vak ondernemen in  
alle leerwegen in de bovenbouw, een uitgebreid cultuur- 
programma in alle leerjaren, stapelen van basis naar kader,  
stages, vak(ken) op een hoger niveau volgen, oriënterend 
en verdiepend beroepsprogramma in 3 en 4 mavo en 
masterclasses door vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven.

In de bovenbouw bieden wij de volgende 5 profielen aan:  
1. Zorg en welzijn 2. Economie en ondernemen  
3. Bouwen, wonen en interieur 4. Produceren, installeren  
en energie 5. Dienstverlening en producten.
 
Wil je meer weten? Kijk op www.triasvmbo.nl 

Pascal Zuid
Leren, ontdekken, doen!

Dit is waar wij voor staan:  Kansen bieden  
 Talentontwikkeling  Goede sfeer en veiligheid  

Kom op Pascal Zuid ontdekken waar je goed in bent!  
Op onze school met 600 leerlingen kent iedereen elkaar  
en dat zorgt voor een prettige sfeer. Door te leren, te ont-
dekken en te doen, krijg je zicht op je talent. Bij ons leer je 
niet alleen binnen de school, maar zeker ook daarbuiten. 
Je doet mee aan excursies, activiteiten, theater- en  
museumbezoeken. 
Heb je interesse in kunst, sport, zorg of techniek? Dan is 
Pascal Zuid de juiste keuze. Wij bieden een havo-kansklas 
in leerjaar 1. Hier krijg je les op havoniveau en volg je lessen 
op Pascal Zuid en op het Blaise Pascal College (havo/vwo). 
Vanuit de havo-kansklas en onze mavo (TL) kan je door-
stromen naar havo. Op Pascal Zuid kijken we goed of het 
advies dat je gekregen hebt ook echt bij je past. Je hebt bij 
ons de mogelijkheid om dat in de onderbouw te ontdekken. 
Dit doen we door theorie- en praktijkvakken met elkaar af 
te wisselen. Ook werken we met projecten waarin verschil-
lende vakken met elkaar worden verbonden. In de derde 
klas kies je dan je definitieve niveau waarin je examen doet. 
Pascal Zuid heeft zeer goede examenresultaten en is een 
school waar je met plezier naartoe gaat. 

De extra’s die wij je bieden 
Veel keuze in het vmbo-programma Allround, bijvoorbeeld 
Robotica, techniek, zorg en welzijn, uiterlijke verzorging,  
horeca, sport, ICT, multi-media en ondernemen. Er is dus 

volop keus! We bieden veel activiteiten rondom lezen;  
we hebben zelfs een Bieb op school! Wij zijn een topsport-
vriendelijke school, bieden taal- en rekenondersteuning  
en een breed aanbod kunstvakken. Voor leerlingen die  
extra ondersteuning nodig hebben is er een trajectgroep.  
In de vaste keuzewerktijd uren is er voor alle leerlingen de  
mogelijkheid voor extra hulp of vrije keuze in de activiteiten 
die jou aanspreken. 

In de bovenbouw bieden wij het volgende profiel aan:  
Dienstverlening en producten.

Wil je meer weten? Kijk op www.pascalzuid.nl

Open huis  
Wo. 03-02-21 - 19.00-21.00 uur  
Open lesmiddag  
Wo. 13-01-21 - 13.30-15.00 uur

Saenstroom opdc
Waar iedereen elkaar kent! 

Dit is waar wij voor staan:  Veiligheid  Aandacht 
 Leerlingen verder helpen

Zou je best naar het vmbo kunnen, maar vind je bijvoor-
beeld lezen of rekenen erg moeilijk? Heb je daarnaast 
misschien faalangst of vind je het lastig met andere 
leerlingen om te gaan? In dat geval kan het zijn dat de 

vmbo-school waar je jezelf voor aanmeldt, het beter vindt 
dat je extra hulp krijgt op Saenstroom opdc. Wij zijn het 
enige orthopedagogisch didactisch centrum in Zaanstad 
en hebben 145 enthousiaste leerlingen. Wanneer je op de 
basisschool een grote leerachterstand hebt opgelopen, kun 
je terecht in onze 1-jarige schakelklas. Ook bieden we de 
2-jarige vmbo-onderbouw; hier krijg je hulp bij het inhalen 
van je leerachterstand, maar ook bij andere problemen  
zoals faalangst.

Je komt bij ons in een vaste groep met maximaal 15 leer- 
lingen en een eigen leslokaal. Ook heb je een vaste mentor; 
van hem of haar krijg je de meeste lessen. Je mentor kent  
je dus heel goed en weet precies wat je nodig hebt. Omdat 
we een kleine school zijn, kent iedereen elkaar. Bij ons leer  
je veel én helpen we je om zelfstandig te worden, je beter  
te concentreren en stevig in je schoenen te staan. Zo ben je 
helemaal klaar voor je overstap naar het vmbo. 

De extra’s die wij je bieden 
Onder andere intensieve begeleiding als je dat nodig 
hebt, veel verschillende buitenschoolse activiteiten in het 
kader van burgerschapsvorming en loopbaan oriëntatie en 
begeleiding (LOB), specialisten waaronder een school- 
psycholoog en een orthopedagoog en veel aandacht voor 
dyslexie en sociale vaardigheden. 

Wil je meer weten? Kijk op www.saenstroom.nl

Compaen VMBO
Leren met ruimte en houvast

Dit is waar wij voor staan:  Respect  Veiligheid  
 Aandacht voor elkaar 

Leren met ruimte en houvast; dat is Compaen VMBO!  
Dit betekent dat je bij ons veel begeleiding krijgt, maar 
tegelijkertijd ook volop vrijheid. Bij ons kies je zelf! Zo zijn 
er veel extra keuzevakken; je bepaalt zelf welke je volgt. 
Ook kun je, als je een vak leuk vindt, extra lesstof krijgen. 
Zo kom je nog meer te weten over die onderwerpen die je 
interessant vindt. Als enige vmbo-school in Zaanstad bieden 
wij je de gemengde leerweg. Dit betekent dat je, als je bij 

ons in de theoretische leerweg zit, ook een praktijkvak kunt 
volgen. Handig, want zo ben je beter voorbereid op je  
toekomstige mbo-opleiding. 
Op Compaen willen we je zo goed en zo veel mogelijk laten 
leren. We proberen dan ook regelmatig nieuwe dingen uit 
en luisteren daarbij ook naar wat onze leerlingen graag  
willen. Ons schoolgebouw is modern en ruim. Onze  
praktijklokalen, waaronder een professioneel ingerichte  
keuken, een bakkerij, een lesrestaurant, een groot Zorg- 
en-welzijn-plein en aparte lokalen voor Bouwen, wonen en 
interieur, bieden je alles wat je nodig hebt. Daarnaast heb-
ben we ook een mooie sporthal en een modern schoolplein. 
Bij ons vind je alles om iedere dag een beetje slimmer te 
worden. Op naar succes in je vervolgopleiding! 

De extra’s die wij je bieden 
Wij proberen veelal middels kunst- en cultuureducatie  
verbintenis te maken tussen de verschillende vakken.  
Verder is er onder andere ons interne lesrestaurant waar 
onze leerlingen op woensdagavond diner bereiden en  
serveren en op vrijdagmiddag lunch bereiden en serveren. 
Verder verschillende projecten, zoals EHBO, beauty en 
Spaans. Daarnaast bieden we je de TL-plusklas voor als je 
vmbo-t/havo-advies hebt, een hechte samenwerking met 
culturele instelling FluXus en een gezonde schoolkantine. 
Ook zijn we een topsportvriendelijke school.

In de bovenbouw bieden wij de volgende 3 profielen aan: 
1. Horeca, bakkerij en recreatie 2. Zorg en welzijn  
3. Bouwen, wonen en interieur.

Wil je meer weten? Kijk op www.compaenvmbo.nl 

Open huis  
Di. 19-01-2021 - 19.00-21.30 uur  
Open lesmiddag  
Wo. 13-01-2021 - 13.30-15.30 uur  
Wo. 03-02-2021 - 13.30-15.30 uur

Open huis   
Za. 23-01-2021 - 10.00-14.00 uur  
Open lesmiddag  
Wo. 13-01-2021 - 13.30-15.30 uur
Wo. 03-02-2021 - 13.30-15.30 uur

Open huis   
Di. 12-01-2021 - 18.00-21.00 uur  
Open lesmiddag  
Wo. 13-01-2021 - 13.30-15.30 uur 
Wo. 03-02-2021 - 13.30-15.30 uur
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Bertrand Russell college
Een geweldige schooltijd!

Dit is waar wij voor staan:  Leren met én van elkaar  
 Gevarieerd aanbod

Word jij leerling van het Bertrand? Dan is voor jou, net 
als voor onze ruim 1.100 andere leerlingen, alles mogelijk! 
Weet je al wat je wilt? Of heb je geen idee? Wat je talent 
ook is, wij helpen je het te ontdekken en te ontwikkelen. Dat 
doen we door je kennis te laten maken met veel verschillende 
onderwerpen en je zelf te laten kiezen uit flex-modules. 
Hier komt je talent tot bloei! Als brugklasser kom je in de 
eenjarige brugklas havo/atheneum, in de 1-atheneumklas met 
alleen vwo-leerlingen of in de TTO-atheneumklas (tweetalig 
onderwijs). Je leert bij ons uit boeken, via je eigen laptop 
en alles in relatie met de wijde wereld. Ben je goed in een 
vak? Of nieuwsgierig naar een onderwerp? Dan krijg je extra 
uitdagende opdrachten in de les en in flex-tijd en kom je nóg 
meer te weten! 

Leren doe je niet alleen in de 60-minutenlessen; je trekt ook 
regelmatig de wereld in voor projecten. Wat leer jij over 
de maatschappij en welke bijdrage aan de wereld kan jij 
leveren? We vinden het belangrijk dat je daar achter komt. 
Ben je een vwo-leerling? Dan leer je speciaal hoe je iets 
wetenschappelijk kunt onderzoeken en filosofisch denken. 
Op onze school ontwikkel je je in de richting die helemaal 
bij jou past. Het Bertrand Russell college heeft een eigen 
gebouw voor de onderbouw. Zo ken je al snel alle leerlingen 
en docenten. Er worden veel leuke en leerzame activiteiten 
georganiseerd voor en door onze leerlingen. Kom je ook?! 

De extra’s die wij je bieden 
Onder andere Internationalisering met TTO en buitenlandse 
reizen, Cambridge Engels, Peer2Peer, flex-tijd (les gekozen  
door jou), jaarlijks maatschappelijke themadagen, debatteren  
in het Bertrand Russell Tribunaal, digitale klassen, topsport-
vriendelijk. We zijn aangesloten bij Havisten Competent en 
WetenschapsOriëntatie Nederland (WON) voor het atheneum 
en opleidingsschool met UvA, VU en HvA als partners. 

Wil je meer weten? Kijk op www.bertrand.nl 

Het Blaise Pascal College
Verleg je grenzen

Dit is waar wij voor staan:  Fijne sfeer  Persoonlijke  
aandacht  Bijzondere excursies  Hoge slagings- 
percentages

Er is best een groot verschil tussen de basisschool en het 
voortgezet onderwijs, maar wij zorgen ervoor dat jij je snel 
thuis voelt bij ons. Wij zijn de kleinste havo/vwo-school in  
de omgeving dus iedereen kent elkaar. We beginnen in de  
eerste met een introductieweek. In die week leer je, samen  
met je mentor en leerlingen uit de bovenbouw, elkaar en de 
school kennen. Je ontdekt hoe je het schoolwerk aanpakt  
en je volgt studiedagen.
Bij ons kun je op het vwo kiezen voor tweetalig onderwijs 
(TTO). Je krijgt dan veel lessen in het Engels. Studies op de  
hogeschool en universiteit zijn vaak in het Engels, dus TTO 
komt dan goed van pas! We vinden het belangrijk dat je een 
goed beeld van de wereld ontwikkelt. Daarom zijn we een  
Global Citizen School. Dat merk je aan allerlei dingen. Zo ga  
je in de eerste klas al op excursie naar Londen en werk je  
samen met leerlingen uit Brussel. Maar ook leer je, samen  
met leerlingen uit het buitenland, onderzoek doen. Op het  
vwo volg je dit internationale programma sowieso en op de 
havo kun je daarvoor kiezen.
Op het Blaise kies je een deel van je lesprogramma op  
basis van je eigen interesses: extra talen, sport, kunst of  
science. In de bovenbouw kun je je specialiseren in onder- 
nemen bij onze Vecon Business School of in sport bij het  
vak BSM. Je kunt ook een internationaal erkend (taal)diploma 
halen, zoals Cambridge Engels, Delf Frans en Goethe Duits.  

Kortom, bij ons kan heel veel!

De extra’s die wij jou bieden 
Officieel Tweetalig Onderwijs-Engels, Vecon Business  
School (havo), ICT, extra vakken zoals Bewegen, Sport & 
Maatschappij (BSM), koken, bootcamp, muziek, schilderen 
en graffiti), schoolconcert en toneelgroep een nieuw eigen 
sportveld, reizen en uitwisselingen naar het buitenland. 

Wil je meer weten? Kijk op www.blaisepascalcollege.nl  
of stel je vraag aan Roeland Dijkema  
(afdelingsleider van de brugklassen) en mail naar:  
r.dijkema@blaisepascalcollege.nl 

Open huis   
Di. 26-01-2021 - 18.30-20.30 uur  
Open lesmiddag  
Wo. 13-01-2021 - 13.30-15.30 uur
Wo. 03-02-2021 - 13.30-15.30 uur

Zuiderzee College
Samen leren 

Dit is waar wij voor staan:  Ruimte voor jouw  
ontwikkeling  Iedereen werkt samen  Betekenisvol 
onderwijs

Wil je op school niet alleen leren, maar ook werken aan 
je talenten en interesses? En vind je een mooie, prettige 
leeromgeving waarin docenten aandacht hebben voor 
elke leerling belangrijk? Kom dan naar onze school: het 
Zuiderzee College. Alle docenten en medewerkers staan 

klaar om jou goed onderwijs te geven! Op onze school is 
veel te kiezen; bij de mavo in de examenvakken en bij de 
basis- en kaderopleidingen in de keuzevakken. Daarnaast 
hebben we voor alle leerjaren Zuiderzee Keuze Uren en 
Zuiderzee Talent Uren. Tijdens deze uren kies je zelf waar 
je aan gaat werken. Dit kan creatief, muzikaal, sportief 
en verdiepend op de inhoud zijn. Leren doe je niet alleen 
binnen ons mooie schoolgebouw. Tijdens de Doedagen ga 
je onder andere naar bedrijven, het theater, musea en nog 
veel meer! 
Op school word je begeleid door vakkundige mentoren, een 
loopbaancoach en medeleerlingen. Zij ondersteunen je op 
weg naar je diploma, je vervolgopleiding en je droombaan.
Volg je bij ons de beroepsgerichte leerweg? Dan bieden wij 
je, naast de profielen Economie en ondernemen en Zorg en 
welzijn, als enige middelbare school in de Zaanstreek het 
profiel Media, vormgeving en ict aan. 

De extra’s die wij je bieden 
Sterk Techniek Onderwijs, keuzevakken zoals Robotica, 
vliegen met drones, schaaklessen, gamedesign en koken. 
Bijles voor alle leerlingen, huiswerkbegeleiding, begeleiding 
van de trajectgroep, tekenen als examenvak, mavo-plusklas 
voor leerlingen met een mavo/havo-advies, moderne 
gymzaal met klimmuur, buitenlandse schoolreis, landelijk 
vignet Gezonde School. 

In de bovenbouw bieden wij de volgende 3 profielen aan:  
1. Media, vormgeving en ict 2. Zorg en welzijn 3. Economie 
en ondernemen.

Wil je meer weten? Kijk op www.zuiderzee-college.nl 

Het Saenredam
Wij van Het Saenredam

Dit is waar wij voor staan:  Thuisvoelen  Kwaliteit  
Creativiteit  Uitdaging  

Je bent op zoek naar een fijne school waar je je thuisvoelt, 
waar je met plezier naartoe gaat en waar je uiteraard 
je diploma haalt. Je hebt plannen en weet misschien al 
hartstikke goed wat je worden wilt, of je hebt nog zoveel 
dromen en je wilt nog helemaal niet kiezen. Je weet één 
ding zeker: je bent nieuwsgierig, je wilt graag het verschil 
maken en een doodgewone school is eigenlijk te saai  
voor jou. 

Op Het Saenredam leer je van, met en door elkaar. Daarom 
zit je bij ons twee jaar in de brugklas. Dat houdt in dat je 
met een advies voor mavo, mavo/havo en havo bij elkaar 
in de klas zit. Je hebt twee jaar de tijd om te groeien en te 
laten zien wat jij kan. Wellicht kun jij verrassend meer dan jij 
zelf denkt! 

Je leert bij ons op school niet alleen uit een boek, maar 
ook door zelf te ontdekken: doen is het nieuwe denken! 
Daarvoor hebben wij drie clusters waarin je verschillende 
vaardigheden leert die je nodig hebt in de beroepen van  
de toekomst. 

Kom naar ons open huis en onderzoek wat ons onderwijs 
jou biedt!

De extra’s die wij je bieden 
Zoals je hebt kunnen lezen, gaan wij je volop extra’s bieden! 

Wil je meer weten? Kijk op www.saenredam.nl 

Open huis   
Vr. 05-02-2021 - 15.00-17.30 uur
Za. 06-02-2021 - 10.00-12.30 uur   
Open lesmiddag  
Wo. 13-01-2021 - 13.30-15.30 uur
Wo. 03-02-2021 - 13.30-15.30 uur

Open huis   
Za. 30-01-2021 - 10.00-14.00 uur  
Open lesmiddag  
Wo. 13-01-2021 - 13.30-15.30 uur
Wo. 03-02-2021 - 13.30-15.30 uur 
Do. 11-02-2021 - 15.30-16.30 uur

Open huis   
Za. 30-01-2021 - 10.00-13.00 uur  
Open lesmiddag  
Wo. 13-01-2021 - 13.30-15.30 uur  
Wo. 03-02-2021 - 13.30-15.30 uur  
Do. 11-02-2021 - 15.30-16.30 uur



1918

De Zaanse POVO Overstap Keuzegids voor het voortgezet onderwijs  De Zaanse POVO Overstap Keuzegids voor het voortgezet onderwijs  

Praktijkonderwijs
Praktijkschool De Faam
Blooksven 21, 1504 AN Zaandam
Tel: 075 631 26 76
E-mail: info@defaam.org
www.defaam.org

Praktijkschool De Brug
Saenredamstraat 39, 1566 KL Assendelft
Tel: 075 621 06 88
E-mail: administratie@praktijkschooldebrug.nl
www.praktijkschooldebrug.nl

Orthopedagogisch 
didactisch centrum
Saenstroom OPDC
Noorderstraat 3, 1521 KA Wormerveer
Tel: 075 621 37 25
E-mail: info@saenstroom.nl
www.saenstroom.nl

Vmbo
Compaen VMBO
Nieuwendamstraat 6, 1507 JE Zaandam
Tel: 075 612 63 03
E-mail: administratie@compaenvmbo.nl
www.compaenvmbo.nl

TRIAS VMBO
Saendelverlaan 1, 1561 KS Krommenie
Tel: 075 647 88 10
E-mail: directie@triasvmbo.nl
www.triasvmbo.nl

VMBO Pascal Zuid
Middelven 2, 1504 BZ Zaandam
Tel: 075 616 79 00
E-mail: info@pascalzuid.nl
www.pascalzuid.nl

Zuiderzee College
Zuiderzee 200, 1503 HZ Zaandam
Tel: 075 616 60 69
E-mail: info@zuiderzee-college.nl
www.zuiderzee-college.nl

Mavo/havo
Het Saenredam
Elvis Presleystraat 1, 1544 LM Zaandijk
Tel: 075 640 91 30
E-mail: administratie@saenredam.nl
www.saenredam.nl

Havo/vwo
Bertrand Russell college
     Onderbouwlocatie:
Erasmusstraat 1, 1561 KD Krommenie
Tel: 075 640 41 04
E-mail: brchv@bertrand.nl
www.bertrand.nl

Blaise Pascal College
Pascalstraat 4, 1503 DA Zaandam
Tel: 075 616 73 55
E-mail: info@pascalcollege.org
www.pascalcollege.nl

St. Michaël College
Leeghwaterweg 7, 1509 BS Zaandam
Tel: 075 612 74 74
E-mail: info@stmichaelcollege.nl
www.stmichaelcollege.nl

Zaanlands Lyceum
Vincent van Goghweg 42, 1506 JD Zaandam
Tel: 075 617 00 55
E-mail: info@zaanlands.nl
www.zaanlands.nl
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10. Hier vind je
jouw schoolSt. Michaël College

Het SMC, omdat je méér wilt
 
Dit is waar wij voor staan:  Jezelf ontwikkelen  Leren en 
groeien  Uitdagend onderwijs

Het St. Michaël College is een unieke school op een unieke 
plek. We zorgen voor een fijne, veilige schoolsfeer. Bij ons 
kun je je talenten ontdekken en ontwikkelen. We bieden 

verschillende keuzes aan in en rondom de lessen en we 
staan bekend om de vele buitenschoolse activiteiten. Vind 
je het leuk om daarover mee te denken? Graag! Want de 
meeste van onze activiteiten worden namelijk voor en door 
de leerlingen georganiseerd. De lessen die je bij ons krijgt, 
zijn actief en uitdagend. We maken veel gebruik van digitale 
leermiddelen, zoals computers en laptops. Heb je bij een 
bepaald vak ondersteuning nodig? Dat kan altijd en op 
verschillende manieren. Met een havo/vwo-advies start je  
bij ons in een brugklas. Aan het eind van het eerste jaar 
wordt dan duidelijk of je havo of vwo gaat doen. Met een 
vwo-advies start je direct in een vwo-klas. 
Op havo en vwo kun je kiezen voor het Technasium.  
Je werkt dan, naast de gewone vakken, samen in leuke  
en leerzame projecten. Ben je een vwo-leerling en wil je 
meer? Dan is er de vwoXtra-klas. Hier krijg je de uitdaging  
die je nodig hebt en een aantal bijzondere vakken. 

De extra’s die wij je bieden 
Veel commissies waarin je allerlei activiteiten kunt  
organiseren, Excellente school havo én vwo, Bètapartner, 
Universum-, Jetnet- en Olympiadeschool, Fastlane English, 
toptalentvriendelijk, Cambridge Engels, Delf Frans,  
Dele Spaans, Goethe Duits, Model European Parliament,  
debatteren, levensbeschouwelijke vorming, vakhulp,  
tutorhulp, huiswerkklas, extra hulp taal en rekenen, keuze- 
module in klas 2, excursies, werkweken en buitenlandse 
reizen, KiKid Jongerentheater, Sporten buiten schooltijd en 
Erasmus (uitwisselingen met scholen in Europa). 

Wil je meer weten? Op www.stmichaelcollege.nl vind je 
vanaf 1 december de nieuwste informatie.

Zaanlands Lyceum 
Dit is waar wij voor staan:  Leren  Verbinden  

 Excelleren 

Kies je voor het Zaanlands Lyceum, dan kies je voor sfeer en 
goed onderwijs op een groene plek in de stad. Bij ons voelt 
iedereen zich thuis, we leren van en met elkaar. Leerlingen 
uit verschillende klassen doen veel samen. Zo ontmoet je 

nieuwe vrienden en raak je snel gewend op school. Met  
het advies havo of havo/vwo start je in een brugklas. 
Daar kijken we welke richting het beste bij jou past: havo, 
atheneum of gymnasium. Heb je een vwo-advies? Dan start 
je in 1 atheneum of 1 gymnasium. Op het gymnasium leer je  
de taal van de oude Grieken en Romeinen. Ook maak je 
kennis met hun veroveringen en de verhalen over goden  
en helden.

Je kunt pas goed leren als je weet wat er van je verwacht 
wordt. Daarom hebben we duidelijke regels die zorgen voor 
rust en veiligheid. Dat geeft jou alle ruimte om een leuke 
schooltijd te hebben. Als je erg goed bent in een vak, mag 
je sneller doorwerken, andere onderwerpen onderzoeken of 
het vak in een hogere klas volgen. Samen leren en presteren 
in een overzichtelijk gebouw met veel licht, dát is het 
Zaanlands Lyceum. 

De extra’s die wij je bieden 
Het vak Physics in de stroom ‘bètaplus’, Fastlane English,  
TOM (Traject Op Maat), tutor vakhulp, juniormentoren, 
huiswerkklas, keuzevakken tijdens de Lyceumuren, 
Trajectgroep voor zorgleerlingen, uitgebreid buiten- 
sportveld, debatclub, musicalgroep, toneelgroep, 
begeleiding hoogbegaafden en 10-jarigen, vele excursies 
en schoolreizen, Begaafdheidsprofielschool, Excellente 
school, Bètapartnerschool, Olympiadeschool en Topsport-
vriendelijke school. 

Wil je meer weten? Kijk op www.zaanlands.nl
Open huis   
Za. 23-01-2021 - 10.00-13.00 uur  
Open lesmiddag  
Wo. 13-01-2021 - 13.30-15.00 uur  
Wo. 03-02-2021 - 13.30-15.00 uur

Open huis   
Di. 02-02-2021 - 18.00-20.45 uur  
Open lesmiddag  
Wo. 13-01-2021 - 13.30-15.30 uur  
Wo. 03-02-2021 - 13.30-15.30 uur  
Do. 11-02-2021 - 15.30-17.00 uur
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