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AANMELDEN INFORMATIEAVONDEN
EN OPEN LESMIDDAGEN VIA
WWW.DEOVERSTAPZAANSTREEK.NL     



Voorlichtingsmomenten 2016/2017

Datum Tijd School Voorlichting Voor 
ouders

Voor 
leerlingen

21 nov 2016 19.00 uur Pascal College Informatieavond X
24 nov 2016 19.30 uur St. Michaël College Informatieavond X
28 nov 2016 19.00 uur Zaanlands Lyceum Informatieavond X
29 nov 2016 19.30 uur Compaen VMBO Informatieavond X
30 nov 2016 19.30 uur Zuiderzee College Informatieavond X
1 dec 2016 19.30 uur Bertrand Russell college Informatieavond X
1 dec 2016 19.30 uur Saenredam College Informatieavond X
7 dec 2016 19.30 uur Praktijkschool de Faam Informatieavond X
7 dec 2016 19.30 uur VMBO Pascal Zuid Informatieavond X
7 dec 2016 19.30 uur Trias VMBO Informatieavond X
8 dec 2016 19.30 uur Trias VMBO Informatieavond X
13 dec 2016 19.30 uur Bertrand Russell college Informatieavond X
13 dec 2016 19.30 uur Praktijkschool de Brug Informatieavond X
14 dec 2016 19.30 uur St. Michaël College Informatieavond X
19 dec 2016 19.30 uur Saenstroom opdc Informatieavond X
18 jan 2017 13.00 uur Zuiderzee College Open lesmiddag X
18 jan 2017 13.30 uur Bertrand Russell college Open lesmiddag X
18 jan 2017 14.00 uur Trias VMBO Open lesmiddag X
19 jan 2017 19.00 – 21.30 uur Saenredam College Open huis X X
21 jan 2017 10.00 – 13.00 uur Zaanlands Lyceum Open huis X X
24 jan 2017 18.30 – 21.00 uur VMBO Pascal Zuid Open huis X X
25 jan 2017 13.15 uur Saenredam College Open lesmiddag X
25 jan 2017 13.30 uur St. Michaël College Open lesmiddag X
25 jan 2017 14.00 uur Trias VMBO Open lesmiddag X
28 jan 2017 10.00 – 14.00 uur Bertrand Russell college Open huis X X
30 jan 2017 18.30 – 21.00 uur Pascal College Open huis X X
30 jan 2017 19.00 uur Compaen VMBO Open huis X X
31 jan 2017 19.00 uur Zuiderzee College Open huis X X
1 feb 2017 13.00 – 15.00 uur VMBO Pascal Zuid Open lesmiddag X
1 feb 2017 13.30 – 15.00 uur Zaanlands Lyceum Open lesmiddag X
1 feb 2017 13.30 uur Pascal College Open lesmiddag X
1 feb 2017 14.00 uur Trias VMBO Open lesmiddag X

Datum Tijd School Voorlichting Voor 
ouders

Voor 
leerlingen

4 feb 2017 10.00 – 14.00 uur Trias VMBO Open huis X X
6 feb 2017 19.00 – 21.00 uur Praktijkschool de Faam Open huis X X
7 feb 2017 19.00 uur St. Michaël College Open huis X X
8 feb 2017 13.00 – 15.00 uur VMBO Pascal Zuid Open lesmiddag X
8 feb 2017 13.15 uur Saenredam College Open lesmiddag X
8 feb 2017 13.30 uur Pascal College Open lesmiddag X
8 feb 2017 19.30 uur Saenstroom opdc Open huis X X
9 feb 2017 19.00 – 20.30 uur Praktijkschool de Brug Open huis X X
15 feb 2017 13.30 – 15.00 uur Zaanlands Lyceum Open lesmiddag X
15 feb 2017 13.30 uur St. Michaël College Open lesmiddag X
15 feb 2017 13.30 uur Compaen VMBO Open lesmiddag X

 = Informatieavond, vooraf aanmelden noodzakelijk
 = Open lesmiddag, vooraf aanmelden noodzakelijk
 = Open huis, vooraf aanmelden niet nodig

Aanmelden voor de informatieavonden en open lesmiddagen 
kan via www.deoverstapzaanstreek.nl.
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Beste ouders/verzorgers,

Als ouder van een kind in groep 8 is zowel voor uzelf als 
voor uw zoon of dochter een spannende tijd aangebroken. 
Het einde van de basisschooltijd is in zicht en langzaamaan 
moet nagedacht worden over de overstap van het primair 
naar het voortgezet onderwijs. Met de informatie in deze 
keuzegids wordt u op de hoogte gebracht van belangrijke 
zaken die te maken hebben met deze overstap.

De keuzegids geeft informatie die u goed kunt gebruiken bij 
de gesprekken met uw kind, met de leerkracht van groep 8 
en met mensen uit het voortgezet onderwijs. Zo vindt u in 
deze gids informatie over de verschillende soorten onderwijs 
en de verschillende scholen, maar ook enkele belangrijke 
data en informatie over de aanmeldprocedure. 

Heeft u na het lezen van deze gids nog vragen? Stel ze dan 
aan de leerkracht van uw zoon of dochter, of kijk voor meer 
informatie op www.povo-zaanstreek.nl. 

Ik wens u de komende periode samen met uw kind veel 
succes en wijsheid toe bij het maken van een goede keuze. 

Esther de Boer
voorzitter werkgroep POVO 
(Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs)

P.S. Op de website www.scholenopdekaart.nl kunt u de 
Zaanse vo-scholen met elkaar vergelijken. 

Inhoud
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1. Voortgezet onderwijs
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In Nederland zijn er verschillende soorten voortgezet 
onderwijs. Hieronder worden deze toegelicht en wordt 
tevens weergegeven welke Zaanse scholen er zijn. 

Praktijkonderwijs
In Zaanstad zijn twee scholen voor praktijkonderwijs: 
• Praktijkschool De Brug
• De Faam, school voor praktijkonderwijs

Praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen die wel 
een vak kunnen leren, maar voor wie – ook met extra 
hulp – het vmbo te moeilijk is. Een leerling met een 
leerachterstand van drie jaar of meer op met name de 
gebieden begrijpend lezen en rekenen komt in aanmerking 
voor praktijkonderwijs. Op de praktijkschool krijgen 
leerlingen algemene vakken, zoals taal, rekenen en 
lichamelijke opvoeding, maar ook vakken die speciaal 
gericht zijn op de beroepen die zij later kunnen uitoefenen. 
De duur van het praktijkonderwijs is doorgaans tussen 
de vier en zes jaar. Dit hangt af van de individuele 
ontwikkeling van de leerling. Het praktijkonderwijs loopt 
meestal door tot aan het vinden van passend werk of 
tot de overstap naar een opleiding in het middelbaar 
beroepsonderwijs.

Om voor praktijkonderwijs in aanmerking te komen, is 
een zogenaamde toelaatbaarheidsverklaring nodig. Deze 
verklaring wordt door de praktijkschool aangevraagd. 
Het Samenwerkingsverband Zaanstreek onderzoekt deze 
aanvraag en geeft de toelaatbaarheidsverklaring af. Een 
capaciteitenonderzoek maakt deel uit van de procedure. 

Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) 
Zaanstad kent de volgende scholen voor vmbo: 
• Trias VMBO
• Saenredam College
• Compaen VMBO
• VMBO Pascal Zuid
• Zuiderzee College
• Saenstroom opdc (orthopedagogisch didactisch centrum)

Het vmbo duurt vier jaar en bestaat uit vier leerwegen. 
Alle vier de leerwegen leiden op voor het middelbaar 
beroepsonderwijs (mbo). Na de eerste twee jaar – de 
onderbouw – kiest een leerling een sector. 

Leerwegen
Basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-b)
Deze leerweg bereidt de leerling voor op de basisberoeps-
opleidingen (niveau 2) van het mbo. Naast algemene 
vakken, zoals Nederlands, wiskunde en Engels, krijgen 
leerlingen twaalf uur per week beroepsvoorbereidende 
vakken. In de basisberoepsgerichte leerweg kunnen 
leerlingen ook kiezen voor een leerwerktraject. Hierbij 
volgt de leerling minder theoretische vakken en ligt de 
nadruk op het leren in de praktijk, bijvoorbeeld door 
middel van stages. Een aantal Zaanse vmbo-scholen biedt 
zo’n traject aan. 

Kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-k)
De kaderberoepsgerichte leerweg bereidt leerlingen voor 
op een vak- of middenkaderopleiding (niveau 3 of 4) 
van het mbo. Leerlingen krijgen in de bovenbouw naast 
algemene vakken ook gemiddeld twaalf uur per week 
beroepsvoorbereidende vakken.

Gemengde leerweg (vmbo-g)
De gemengde leerweg is vergelijkbaar met de theoretische 
leerweg, maar in plaats van één van de theoretische 
vakken volgt de leerling een beroepsgericht vak. De 
gemengde leerweg bereidt de leerling voor op de vak- en 
middenkaderopleidingen (niveau 3 of 4) van het mbo. Met 
een vmbo-g-diploma kunnen leerlingen ook doorstromen 
naar de havo. In Zaanstad wordt de gemengde leerweg 
niet aangeboden. 

Theoretische leerweg (vmbo-t)
In de theoretische leerweg (vmbo-t) volgen de 
leerlingen algemene vakken en kiezen daaruit een 
examenpakket, afhankelijk van de sectorkeurze. Een 
vmbo-t-diploma geeft toegang tot vakopleidingen (niveau 
3) en middenkaderopleidingen (niveau 4) van het mbo. 
Leerlingen die de theoretische leerweg met succes hebben 
afgerond, kunnen er ook voor kiezen om door te stromen 
naar de havo.  
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De profielen Mobiliteit en transport, Maritiem en techniek 
en Groen worden in Zaanstad niet aangeboden. 

Leerlingen die de theoretische leerweg volgen, kiezen uit 
één van de volgende vier sectoren: economie, techniek, 
zorg en welzijn en landbouw. Bij elke sector hoort een 
ander vakkenpakket. De sector landbouw wordt in 
Zaanstad niet aangeboden. 

Extra ondersteuning
Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)
Voor leerlingen die wel een vmbo-diploma kunnen halen, 
maar daarbij extra ondersteuning nodig hebben, is er het 
leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Lwoo is geen 
apart onderwijs, maar vindt plaats binnen alle leerwegen 
van het vmbo. De leerlingen volgen hetzelfde programma 
als de andere vmbo-leerlingen, maar krijgen hierbij extra 
hulp en specifieke begeleiding. 

Om voor lwoo in aanmerking te komen, is een 
capaciteitenonderzoek nodig. De basisschool bespreekt 
met de ouders of een leerling mogelijk in aanmerking 
komt voor lwoo. Het voortgezet onderwijs nodigt de 
leerling vervolgens uit voor het capaciteitenonderzoek. Dit 
onderzoek wordt in de periode van november tot en met 
januari afgenomen.

Saenstroom opdc
Als een basisschool vindt dat een leerling meer hulp en 
ondersteuning nodig heeft dan een reguliere school met 
lwoo kan bieden, dan kan de basisschool de aanbeveling 
doen om het vmbo te volgen op het orthopedagogisch 
didactisch centrum (opdc) Saenstroom. Saenstroom opdc 
is een kleinschalige voorziening voor leerlingen met een 
extra ondersteuningsvraag, bijvoorbeeld op het gebied van 
een leerachterstand en sociaal-emotionele problematiek. 
Leerlingen kunnen op Saenstroom opdc de onderbouw van 
het vmbo doorlopen. Daarna kiezen zij een leerweg en een 
sector en maken zij de overstap naar een andere vmbo-
school. Op deze school kunnen de leerlingen vervolgens 
hun vmbo-diploma halen. 
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Sectoren
Na de eerste twee jaar van het vmbo (de onderbouw) kiezen leerlingen niet alleen één van de bovengenoemde 
leerwegen, maar ook een sector. Met ingang van het schooljaar 2016/2017 kiezen leerlingen die een beroepsgerichte 
leerweg volgen (vmbo-b of vmbo-k) uit tien profielen. 

sector
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Zorg en
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Landbouw

Sector-
overstijgend
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breed

Beroepsgerichte programma’s

Zorg en welzijn
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vmbo-profielen en keuzemogelijkheden
Welke profielen kun je volgen in de sectoren van het vmbo?

Economie en ondernemen Horeca, bakkerij
en recreatie

Bouwen,
wonen en
interieur

Produceren,
installeren en

energie

Mobiliteit
en

transport

Media,
vormgeving

en ICT

Maritiem
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Leerlingen kunnen zich niet zomaar inschrijven op 
Saenstroom opdc. Om bij Saenstroom geplaatst te kunnen 
worden, is een aanbeveling van de basisschool nodig. Het 
kan ook voorkomen dat leerlingen aangemeld of gestart 
zijn op een andere vmbo-school, maar dat later toch blijkt 
dat een plaats op het opdc wenselijk is. Wanneer een 
leerling een aanbeveling heeft voor plaatsing op het opdc, 
is er een speciale commissie voor toewijzing en advies die 
bekijkt of de leerling toelaatbaar is. 

Na het vmbo
In Nederland zijn kinderen van 5 tot 16 jaar leerplichtig. 
Een vmbo-diploma is echter nog niet voldoende om 
van school te gaan. Daarvoor is een zogenaamde 
‘startkwalificatie’ nodig. Jongeren die na hun 16de nog 
geen startkwalificatie hebben, moeten tot hun 18de 
onderwijs volgen. Een startkwalificatie is een havo- of vwo-
diploma, of een mbo-diploma op niveau 2 of hoger. Na 
het vmbo is een leerling onder de 18 dus verplicht om een 
havo-, vwo- of mbo-diploma (niveau 2, 3 of 4) te halen. 

Havo en vwo
In Zaanstad zijn vier scholen voor havo en vwo:
• Bertrand Russell college (havo, atheneum)
• St. Michaël College (havo, atheneum)
• Zaanlands Lyceum (havo, atheneum en gymnasium)
• Pascal College (havo, atheneum en gymnasium)

Havo, atheneum & gymnasium
De havo duurt vijf jaar en is vooral bedoeld als 
voorbereiding op het hoger beroepsonderwijs (hbo). 
Leerlingen die het derde jaar op de havo succesvol hebben 
afgerond, kunnen ook doorstromen naar het mbo. 
Het vwo bestaat uit het atheneum en het gymnasium. Het 
vwo duurt zes jaar en is vooral bedoeld als voorbereiding 

op het wetenschappelijk onderwijs (wo)/de universiteit. 
Op het gymnasium krijgen alle leerlingen Grieks en Latijn 
in de onderbouw. In de bovenbouw krijgen zij ten minste 
één van deze twee vakken. Als een leerling het derde 
jaar van het vwo met goed gevolg heeft afgerond, kan hij 
doorstromen naar het mbo. Naast het reguliere programma 
kennen de havo/vwo-scholen extra aanbod voor meer 
begaafde leerlingen. Tijdens de voorlichtingsmomenten 
vertellen deze scholen hier graag meer over.

Profielen
Zowel op de havo als op het vwo kunnen leerlingen na de 
onderbouw (jaar 1 en 2) kiezen uit vier profielen. Bij elk 
profiel hoort een ander vakkenpakket. 
 

Alle profielen hebben een gemeenschappelijk deel, 
met vakken zoals Nederlands, Engels en lichamelijke 
opvoeding. Dit deel is voor alle profielen gelijk. Daarnaast 
is er een profieldeel. Ten slotte is er ook nog een vrij deel, 
waarin leerlingen vakken van een ander profiel kunnen 
kiezen. 

Zorgplicht
In 2014 is passend onderwijs ingevoerd. Dit betekent 
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 middelbare scholen wordt extra ondersteuning 
aangeboden. De basisschool geeft aan of een leerling extra 
ondersteuning nodig heeft, 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 de leerling is 
aangemeld de ouders en leerling naar een beter passende 
plek, bijvoorbeeld in het voortgezet speciaal onderwijs. 
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Het advies van de basisschool is een gezamenlijk 
advies van de leerkrachten van groep 7 en 8, de interne 
begeleider en de directie van de school. Er bestaan 
enkeladviezen, waarbij de het advies bestaat uit één 
onderwijssoort, en dubbeladviezen, waarbij de basisschool 
een gemengd advies geeft. De basisscholen geven één van 
de volgende adviezen:

•  Praktijkonderwijs
•  Praktijkonderwijs/vmbo-b*
•  Vmbo-b     
•  Vmbo-b/vmbo-k
•  Vmbo-k    
•  Vmbo-k/vmbo-t
•  Vmbo-t    
•  Vmbo-t/havo**
•  Havo 

•  Havo/atheneum
•  Atheneum
•  Atheneum/gymnasium
•  Gymnasium 

*Advies praktijkonderwijs/vmbo-b. Als een leerling 
aan de criteria voor praktijkonderwijs voldoet, wordt hij 
geplaatst op de praktijkschool en krijgt hij een aanbod, 
waarmee hij kan doorstromen naar de basisberoepsgerichte 
leerweg van het vmbo (vmbo-b). Een leerling die niet aan 
de criteria voor praktijkonderwijs voldoet, wordt direct 
verwezen naar het vmbo. 

**Advies vmbo-t/havo Deze leerlingen kunnen worden 
aangemeld voor een vmbo-tl/havo-brugklas (‘havo-
kansklas’) op Trias VMBO of VMBO Pascal Zuid. Deze 
scholen bieden een programma waarbij zij zeer intensief 

samenwerken met respectievelijk het Bertrand Russell 
college en het Pascal College. Indien een leerling kiest voor 
een andere vmbo-school (Compaen VMBO, Saenredam 
College of Zuiderzee College), dan wordt de leerling in 
de theoretische leerweg geplaatst en krijgt daar een 
onderwijsaanbod dat doorstromen naar de havo mogelijk 
maakt. Maakt de leerling de overstap naar havo 2 niet, dan 
volgt de leerling het reguliere tl-programma in vmbo 2. 
Leerlingen met een vmbo-t/havo-advies 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 de 
mogelijkheden van de leerling.

De aanmelding van uw kind op het voortgezet onderwijs 
verloopt in twee stappen: de aanmelding en de 
inschrijving. 

Aanmelding
U ontvangt van de basisschool van uw kind een 
aanmeldingsformulier. Dit formulier is voor alle Zaanse 
scholen voor voortgezet onderwijs hetzelfde. Het 
aanmeldingsformulier bestaat uit twee delen: het ene deel 
vult u als ouder in, het andere deel vult de basisschool van 
uw zoon of dochter in. Samen met de overdrachtsgegevens 
zorgt de basisschool ervoor dat het formulier op tijd 
(uiterlijk 14 maart 2017) op de juiste plek terechtkomt. 

U bent als ouder vrij om elke school voor voortgezet 
onderwijs te kiezen, waarbij u rekening moet houden 
met het advies van de basisschool. Wel is het verplicht 
om op het aanmeldingsformulier een eerste, tweede én 
derde keuze aan te geven. Als u dit niet doet, wordt de 
aanmelding niet in behandeling genomen. 

Inschrijving 
Om de kwaliteit van het Zaanse voortgezet onderwijs te 
kunnen waarborgen, hebben de Zaanse schoolbesturen 
gezamenlijke afspraken gemaakt over het aanmelden en 
inschrijven van nieuwe leerlingen. Deze afspraken zijn 
vastgelegd in het convenant ‘Aanmelding en inschrijving’. 
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Het uitgangspunt bij deze afspraken is, dat leerlingen 
zoveel mogelijk terecht kunnen op de school van hun 
voorkeur. Toch komt het voor dat meer leerlingen zich 
aanmelden, dan de capaciteit van de school toelaat. In dat 
geval zal er een loting plaatsvinden en kan het voorkomen 
dat een leerling wordt ingeschreven op de tweede of derde 
voorkeur. 

Welke regels en voorrangscriteria er gelden bij de 
procedure van aanmelding en inschrijving, leest u in 
de brochure ‘Van aanmelding naar inschrijving in het 
voortgezet onderwijs Zaanstad’. Deze brochure krijgt u  
in januari 2017 digitaal via de basisschool van uw kind.  
U kunt de brochure ook terugvinden op de website 
www.povo-zaanstreek.nl. In november en december 
vinden er op alle Zaanse vo-scholen voorlichtingen voor 
ouders plaats. Tijdens deze voorlichtingen worden de 
regels van aanmelding en inschrijving toegelicht. 

Nadat het inschrijfformulier bij het Zaanse voortgezet 
onderwijs is binnengekomen, worden leerlingen aan de 
hand van de afgesproken regels ingeschreven op één van 
de scholen van hun voorkeur. In april krijgen zij bericht van 
de school waar zij zijn ingeschreven. Als u het als ouder 
niet eens bent met de inschrijving, kunt u hier bezwaar 
tegen maken. Meer informatie over het aantekenen van 
bezwaar vindt u in de brochure ‘Van aanmelding naar 
inschrijving in het voortgezet onderwijs Zaanstad’. 

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

EIND 
NOVEMBER /
DECEMBER

JANUARI /
FEBRUARI FEBRUARI MAART APRIL JUNI

Speciaal voor ouders 
vinden er op alle 
scholen informatie-
avonden plaats. Tijdens 
deze avonden lichten de 
scholen het proces van 
aanmelden en inschrijven 
toe, geven zij uitleg over 
de programma’s die 
de betreffende school 
aanbiedt en kunt u als 
ouder alvast kennismaken 
met de school. 

Inschrijven voor deze 
avonden kan via www.
deoverstapzaanstreek.nl.

Alle scholen organiseren 
in januari of februari 
een open huis voor 
toekomstige leerlingen en 
hun ouders. Daarnaast 
organiseren de scholen 
(met uitzondering van 
de praktijkscholen en 
het opdc) ook open 
lesmiddagen voor 
leerlingen van groep 8. 
Kijk voor de data op de 
binnenkant van de omslag 
van deze brochure. 

Aanmelden voor de open 
lesmiddagen kan via www.
deoverstapzaanstreek.nl. 
Voor de open dagen en 
avonden is aanmelden  
niet nodig. 

Voor 1 maart krijgt u 
van de basisschool het 
definitieve schooladvies. 
Bij de keuze van de 
voorkeurscholen moet u 
rekening houden met dit 
advies. 

Op 14 maart sluit  
voor alle scholen de 
inschrijving.  
De basisschool 
zorgt ervoor dat het 
inschrijfformulier op de 
juiste plek terecht komt. 

Half april krijgt u bericht 
van de school waar uw 
kind is ingeschreven. 
Dit kan de school van 
eerste, tweede of derde 
keuze zijn. Bent u het niet 
eens met de beslissing, 
dan kunt u hier bezwaar 
tegen maken. De exacte 
datum wordt later bekend 
gemaakt.

Als alle stappen zijn 
doorlopen, wordt het tijd 
om kennis te maken met 
de nieuwe school!

Vlak voor de meivakantie 
vindt de centrale eindtoets 
plaats. Na de meivakantie 
krijgt u hier de uitslag van. 
Mogelijk wordt het advies 
van de basisschool daarna 
heroverwogen. 



De volgende tips kunnen u helpen bij de overstap:
• Het belangrijkste advies is: neem contact op met de 

leerkracht van uw kind, als u iets niet begrijpt en praat 
met de leerkracht als u het ergens niet mee eens bent.

• Bezoek de informatieavonden in november en december 
van de scholen die aansluiten bij het voorlopige advies 
dat de basisschool aan uw kind heeft gegeven. Deze 
informatieavonden zijn niet bedoeld voor uw kind. Zie 
voor de data de informatie per school in het schooldeel 
van deze gids of kijk aan de binnenkant van de omslag 
van deze keuzegids.

• We raden u aan om samen met uw kind de open avonden 
en open dagen in januari en februari te bezoeken. 
Stel uw vragen en vraag de school u uit te leggen hoe 
bepaalde zaken worden geregeld. U kunt hiervoor de 
voorbeeldvragen gebruiken.

• Elke school is verplicht om u te informeren over de gang 
van zaken in de school en over het onderwijs en de 
begeleiding. Vraag of u de schoolgids mag inzien. Bezoek 
ook de website van de voorkeurscholen eens, hierop 
staat heel veel informatie.

• Speciaal voor ouders is er een landelijke website 
gemaakt waar ouders de kwaliteit van de vo-scholen met 
elkaar kunnen vergelijken. Iedere school heeft een eigen 
venster met informatie. Het venster van elke school is 
op dezelfde manier ingedeeld en van dezelfde informatie 
voorzien. Ga naar www.scholenopdekaart.nl, voer uw 
postcode in en ga naar de vo-school van uw voorkeur.  
U kunt dan het venster van de school inzien en 
vergelijken met de vensters van andere scholen.

Vragenlijst: waarop kunt u letten bij het kiezen 
van een school?
Onderstaande vragen kunnen u helpen bij de keuze 
van een school.

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 

kennismakingsprogramma?
5. Hoe lang 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?

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 kan ik terecht als ik het ergens niet mee eens ben?

Aanmelding en inschrijving
1. Is de basisschool van mijn kind een partnerschool van 

deze vo-school?

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 de leerling terecht als er problemen zijn, die 

hij niet durft te vertellen?

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?

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?

Algemeen
1. Wat zijn de sterke kanten van deze school?
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Schoolspecifieke informatie
School voor openbaar praktijkonderwijs  
met bijna 160 leerlingen.
Saenredamstraat 39, 1566 KL Assendelft
Tel: 075 621 06 88
E-mail: administratie@praktijkschooldebrug.nl
Directeur: mevr. J.A. Koomen-Hensen
www.praktijkschooldebrug.nl

Informatie onderbouwperiode
In de onderbouwperiode krijgt de leerling 
dezelfde mentor. Deze mentor geeft zoveel 
mogelijk de theorielessen. Daarnaast krijgen 
de leerlingen les van andere docenten. Er is 
een balans in praktijk- en theorievakken.

Bijzonderheden
In het derde leerjaar wordt gestart met een 
groepsstage. Dit is een beroepsoriënterende 
stage/arbeidstraining. Er kan in de loop 
van dat jaar worden overgegaan op een 

individuele stage. De stage wordt voortgezet 
in de bovenbouw. Met iedere leerling wordt 
een Individueel Ontwikkelingsplan gemaakt. 
Dit plan wordt voortdurend bijgesteld in een 
overleg met leerling, mentor en ouders.
Er kunnen diverse certificaten worden 
behaald. Alle leerlingen sluiten hun school-
periode af met een examen voor het 
praktijkonderwijsdiploma. 

Leerwegen, sectoren en/of afdelingen 
Vanaf het derde leerjaar kan de leerling 
kiezen uit de volgende richtingen: Bouw en 
Renovatie, Dienstverlening, Zorg en Welzijn 
en Technische Dienstverlening.

Begeleiding
De Brug beschikt over speciale 
ondersteuning door een psycholoog, 
remedial teacher, maatschappelijk werker, 
schoolarts, motorische remedial teacher en 
een docent NT2. Tevens beschikt De Brug 
over een arrangement voor leerlingen die 
extra ondersteuning nodig hebben bij de 
opstart in de school, de trajectgroep. Tijdens 
de begeleidingsuren kan de mentor ook 
extra aandacht besteden aan de leerling.

Waarom kies jij voor De Brug?
Een school met structuur en betrokkenheid, 
waar jij je snel thuis voelt en leert op jouw 
niveau.

Schoolspecifieke informatie
School voor praktijkonderwijs  
met ruim 200 leerlingen.
Blooksven 21, 1504 AN Zaandam
Tel: 075 631 26 76
E-mail: info@defaam.org 
Directeur: dhr. J. Pols Paardekooper 
www.defaam.org

Informatie onderbouwperiode
In de onderbouw vindt de voorbereidende 
stage plaats. Zowel binnen als buiten de 
school werken de leerlingen aan twintig 
basiscompetenties. Deze zijn nodig om in de 
bovenbouw op externe stage te gaan.

Bijzonderheden
Gedurende de schoolloopbaan verzamelen 
de leerlingen bewijzen in een portfoliomap. 
In het afsluitende jaar wordt een examen-
dossier opgesteld. Meerdere bewijzen uit de 
voorgaande jaren vormen een certificaat.

 
Het examendossier is opgebouwd uit 
alle behaalde certificaten die de totale 
ontwikkeling van de leerling laten zien. 
De leerling presenteert zijn examendossier 
en behaalt hiermee zijn of haar praktijk-
schooldiploma.

Sectoren
De leerlingen kunnen verschillende  
trajecten volgen voor branchegerichte 
certificaten, o.a. Veiligheidscertificaat, 
Horeca, Groenvoorziening, Schoonmaak in 
de Groothuishouding en Lassen. In het vierde 
leerjaar kiezen de leerlingen één van de vijf 
sectoren: Techniek, Techniek/Groen, Zorg en 
Welzijn, Economie/Detailhandel of Economie/
Horeca. 

Begeleiding
Iedere leerling heeft een coach. De coach 
begeleidt de leerling in de bijstelling van zijn 
individuele ontwikkelingsplan. De Faam heeft 
een zorgcoördinator en een maatschappelijk 
werkende. Samen met een extern netwerk 
zorgverleners geven zij extra begeleiding.

Waarom De Faam?
Met iedere leerling wordt een individueel 
ontwikkelingsplan gemaakt. Binnen De 
Faam kan de leerling zijn of haar leerroute 
volgen die past binnen de ambities en 
mogelijkheden van de leerling.

DE FAAM

Infoavond (voor ouders):
7 dec 2016 - 19.30 uur

Open huis:
6 feb 2017
19.00 - 21.00 uur

Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en respect
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PRAKTIJKSCHOOL DE BRUG

Infoavond (voor ouders):
13 dec 2016 - 19.30 uur

Open huis:
9 feb 2017
19.00 - 20.30 uur

Samen bouwen aan jouw toekomst



Schoolspecifieke informatie
School voor openbaar onderwijs 
met bijna 860 leerlingen.
Nieuwendamstraat 6, 1507 JE Zaandam
Tel: 075 612 63 03
E-mail: administratie@compaenvmbo.nl 
Waarnemend directeur: dhr. E. de Boer 
Contactpersoon: dhr. H. den Bezemer 
www.compaenvmbo.nl

Informatie onderbouwperiode
Aan de hand van het basisschooladvies word 
je in een basisberoepsgerichte of een kader/
theoretische brugklas geplaatst. Er is een 
aparte TL-plusklas, waarin je voorbereid 
wordt op een mogelijke overstap naar 2 
havo. Tevens is er een ‘kleine-setting-klas’ 
op basisniveau. In leerjaar 2 zijn er basis-, 
kader- en TL-klassen. 

Bijzonderheden
Leerjaar 1 en 2 werken met projecten aan 
talentontwikkeling, samen met onder andere 
sportscholen, Fluxus en het Zaantheater. 
Voor alle leerjaren organiseren we ‘Compaen 
in Concert’, (buitenlandse) excursies, fees-
ten, kampen, sportdagen, en dergelijke. 

Leerwegen en profielen  
In de bovenbouw bieden we de theoreti-
sche leerweg met veel keuzevakken en de 
beroepsgerichte profielen Zorg en Welzijn, 
Horeca, Bakkerij en Recreatie en Bouwen, 
Wonen en Interieur. Daarnaast worden veel 
verschillende keuzemodules aangeboden, 
zoals sport en bewegen, EHBO, de bijzon-
dere keuken en ondernemen.

Begeleiding
De mentor en leerlingbegeleiding zorgen 
ervoor dat je goed kunt functioneren. Er zijn 
trainingen gericht op faalangst, sociale vaar-
digheden of dyslexie. De studiebegeleiding 
bestaat uit huiswerkbegeleiding, vakhulpu-
ren en extra begeleiding bij Nederlands en 
rekenen.

Waarom Compaen VMBO?
Je wordt uitgedaagd om talenten te ontdek-
ken en te ontplooien. Kennis verwerf je zo 
veel mogelijk door praktisch bezig te zijn. 
Want als je weet waarom je iets leert, kun 
je het makkelijker onthouden.

Schoolspecifieke informatie
School voor openbaar onderwijs 
met bijna 760 leerlingen.
Zuiderzee 200, 1503 HZ Zaandam
Tel: 075 616 60 69
E-mail: info@zuiderzee-college.nl
Directeur: mevr. S. Campos
Contactpersoon: dhr. M. Lensink
www.zuiderzee-college.nl

Informatie onderbouwperiode
Op het Zuiderzee College volg je lessen 
in een modern en licht gebouw. Je wordt 
aan de hand van het advies van de basis-
school in de basisberoepsgerichte brugklas, 
in de kader/theoretische brugklas of in een 
TL-plusklas geplaatst. De TL-plusklas maakt 
een tussentijdse overstap naar de havo 
mogelijk. 

Bijzonderheden
Beleef bij ons introductiedagen, sportdagen, 
schoolfeesten, culturele activiteiten, excur-
sies en Zuiderzee on Stage. De creatieve 
leerling in de theoretische leerweg kan het 
vak tekenen als examenvak kiezen. 

Leerwegen en afdelingen
In de bovenbouw is er de basis- en kader-
beroepsgerichte leerweg en de theoretische 
leerweg. Sinds schooljaar 2016/2017 kun 
je kiezen uit de beroepsafdelingen Media, 
Vormgeving en ICT, Economie en Onderne-
men en Zorg en Welzijn. 

Begeleiding
De mentor en de leerlingbegeleiders zijn er 
om je te ondersteunen, zodat je je prettig
voelt en goed functioneert. Indien nodig 
krijg je extra (studie)begeleiding of training 
gericht op faalangst en sociale vaardigheid. 
Daarnaast heeft de school een gedegen taal- 
en rekenbeleid en krijgen leerlingen met een 
dyslexieverklaring extra aandacht.

Waarom kies jij voor 
het Zuiderzee College?
Op weg naar je diploma krijg je gedegen les 
in een open en licht gebouw, afgewisseld 
met veel sportieve en creatieve activiteiten.

COMPAEN VMBO ZUIDERZEE COLLEGE

Infoavond (voor ouders):
29 nov 2016 - 19.30 uur

Open huis:
30 jan 2017 - 19.00 uur

Open lesmiddag:
15 feb 2017 - 13.30 uur

Infoavond (voor ouders):
30 nov 2016 - 19.30 uur

Open huis:
31 jan 2017 - 19.00 uur

Open lesmiddag:
18 jan 2017 - 13.00 uur

Creatief, gedegen en sportiefLeren met en van elkaar
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Schoolspecifieke informatie
School voor interconfessioneel onderwijs 
met ruim 580 leerlingen.
Middelven 2, 1504 BZ Zaandam
Tel: 075 616 79 00
E-mail: info@pascalzuid.nl 
Directeur: dhr. J. Pols Paardekooper 
Contactpersoon: mevr. S. Heling 
www.pascalzuid.nl

Informatie onderbouwperiode
Aan de hand van het advies van de ba-
sisschool word je in een havo-kansklas, 
theoretische, kader- of basisklas geplaatst. 
We dagen je uit om goed te presteren en 
begeleiden je om de stap naar de boven-
bouw te maken. Ook zijn er kleine groepen 
voor leerlingen die extra ondersteuning 
nodig hebben.

Bijzonderheden
Alle leerlingen hebben taal- en rekenlessen 
om voorbereid te zijn op het eindexamen. 

Je kunt in school merken dat we kunstvak-
ken en sport belangrijk vinden. Maar het 
allerbelangrijkste is het plezier op school en 
in de klas. Daar werken we samen aan.

Leerwegen en afdelingen
In de bovenbouw is er de keuze tussen 
vmbo theoretisch of het beroepsgerichte 
vmbo allround. We stellen de keuze voor 
één beroep nog even uit. Pascal Zuid heeft 
een breed aanbod met Sport en Events, Art 
en Design, Technologie, Uiterlijke Verzor-
ging, Horeca en nog veel meer. Kijk maar op 
onze website!  

Begeleiding
Jouw mentor begeleidt je en heeft het 
contact met jouw ouders of verzorgers. We 
bieden faalangstreductie-, sociale vaar-
digheidstraining en huiswerkbegeleiding 
aan. Dyslectische leerlingen gebruiken het 
programma Sprint. Ook hebben we een 
trajectgroep.

Waarom Pascal Zuid?
Op Pascal Zuid kun je ontdekken waar jouw 
kwaliteiten liggen door allerlei ervaringen op 
te doen en uitdagingen aan te gaan. Je leert 
niet alleen binnen, maar ook veel buiten 
school. Leerlingen voelen zich veilig en zijn 
trots op hun prestaties. Pascal Zuid is leren, 
ontdekken, doen.

Schoolspecifieke informatie
School voor openbaar onderwijs 
met ruim 800 leerlingen.
Elvis Presleystraat 1
1544 LM Zaandijk
Tel: 075 640 91 30
E-mail: administratie@saenredam.nl
Directeur: mevr. M. Hendriks
Contactpersoon: mevr. T. Keuning
www.saenredam.nl

Informatie onderbouwperiode
Leerlingen worden op basis van het advies 
van de basisschool in de basisberoepsge-
richte brugklas of in de kader/theoretische 
brugklas geplaatst. Er is ook een TL-pluspro-
gramma, waarin leerlingen worden voorbe-
reid op een eventuele overstap naar 2 havo. 

Bijzonderheden
In het eerste leerjaar hebben we een mento-
rencarrousel. De vorderingen worden in een 
digitaal portfolio bijgehouden. 

Naast schoolsucces vinden we aandacht voor 
cultuurontwikkeling belangrijk. Dat kun je 
ervaren als je naar het herfstconcert, het 
SaenreJamconcert of naar de toneelvoorstel-
ling van SaenreSpeelt gaat. 

Leerwegen, sectoren en afdelingen
We bieden in de bovenbouw van de beroeps-
gerichte leerwegen het programma Dienst-
verlening en Producten aan. Voor de theore-
tische leerweg bieden we alle sectoren aan. 
In leerjaar 4 van de TL zijn twee richtingen 
van het examenvak beeldende vorming mo-
gelijk: tekenen en textiele werkvormen. En 
met de turboroute economie kun je binnen 
twee jaar een mbo-4-diploma marketing en 
communicatie halen. 

Begeleiding
Mentoren begeleiden je en hebben contact 
met je ouder(s)/verzorger(s). Er zijn faal-
angstreductie-/sociale vaardigheidstrainingen 
en een training voor leerlingen met dyslexie. 
Er zijn ook zorgcoördinatoren en er is een 
trajectgroep. 

Waarom het Saenredam College?
Je krijgt les van betrokken docenten in een 
school waar je je veilig voelt. Het contact 
tussen leerlingen en de medewerkers vinden 
wij belangrijk: ‘zonder relatie, geen prestatie!’

Infoavond (voor ouders):
1 dec 2016 - 19.30 uur

Open huis:
19 jan 2017
19.00 - 21.30 uur 

Open lesmiddag:
25 jan 2017 - 13.15 uur
8 feb 2017 - 13.15 uur

SAENREDAM COLLEGE
Leren, ontdekken, doen! Talent voor de Toekomst!

VMBO PASCAL ZUID

Infoavond (voor ouders):
7 dec 2016 - 19.30 uur

Open huis:
24 jan 2017
18.30 - 21.00 uur

Open lesmiddag:
1 feb 2017 - 13.00 uur
8 feb 2017 - 13.00 uur
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Schoolspecifieke informatie
Saenstroom opdc is een algemeen bijzon-
dere school met bijna 180 leerlingen. 
Noorderstraat 3, 1521 KA Wormerveer
Tel: 075 621 37 25
E-mail: info@saenstroom.nl 
Directeur: dhr. H.A. van Benthem 
Zorgcoördinator: dhr. H. de Vos 
Teamleider: mevr. S. van Briemen
www.saenstroom.nl

Informatie onderbouwperiode 
Schakelklas (1-jarig): voor leerlingen die 
veel achterstand hebben opgelopen in het 
basisonderwijs. 

Vmbo-onderbouw (2-jarig): voor leerlingen 
die een leerachterstand en vaak ook een 
sociaal-emotioneel probleem hebben, zoals 
bijvoorbeeld faalangst.
 

Bijzonderheden
Leerlingen krijgen praktijklessen, zoals ko-
ken en techniek, en een individueel taal- en 
rekenprogramma. We hebben een paard-
rijdcursus en veel naschoolse activiteiten. 
In klas 2 is er een stage en aandacht voor 
de overstap naar de volgende school.

Leerwegen, sectoren en/of afdelingen 
Het onderwijs wordt gegeven op het niveau 
van de basisberoepsgerichte, de kaderbe-
roepsgerichte en de theoretische leerweg.

Begeleiding
Er is op Saenstroom intensieve leerling-
begeleiding. Elke klas krijgt veel les van 
de eigen mentor, heeft een eigen lokaal 
en bestaat uit maximaal 15 leerlingen. We 
hebben een orthopedagoog en psycholoog 
en veel aandacht voor dyslexie en sociale 
vaardigheidstraining. 

Waarom Saenstroom opdc?
Omdat jij de capaciteiten hebt om het 
vmbo te doorlopen en daarbij een periode 
wat extra ondersteuning kunt gebruiken. 
Saenstroom opdc is een fijne, zorgzame 
school, een goede tussenstap tussen groep 
8 en de bovenbouw.

Infoavond (voor ouders):
7 dec 2016 - 19.30 uur
8 dec 2016 - 19.30 uur

Open huis:
4 feb 2017
10.00 -14.00 uur

Open lesmiddag:
18 jan 2017 - 14.00 uur
25 jan 2017 - 14.00 uur
 1 feb 2017 - 14.00 uur

Infoavond (voor ouders):
19 dec 2016 - 19.30 uur

Open huis:
8 feb 2017 - 19.30 uur

TRIAS VMBO SAENSTROOM OPDC
Ontdek je talenten Orthopedagogisch didactisch centrum
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Schoolspecifieke informatie
Openbaar, ruim 1590 leerlingen.
Saendelverlaan 1, 1561 KS Krommenie
Directeur: mevr. J.E.M. Peek
Adjunct-directeur: dhr. P.M.J. Kroon 
Tel: 075 647 88 10
E-mail: directie@triasvmbo.nl 
www.triasvmbo.nl

Informatie onderbouwperiode
De onderbouw is opgesplitst in twee afdelin-
gen, bestaande uit eerste en tweede klas-
sen. Het grootste deel van de week worden 
de lessen in deze afdeling gegeven door 
een vast team van docenten. We plaatsen 
de leerlingen in een vmbo-b-, vmbo-k- of 
vmbo-t-klas volgens het basisschooladvies. 
In de TL-klassen wordt het TL-plus-program-
ma gegeven.

Bijzonderheden
In de onderbouw zijn vernieuwingen inge-
voerd, zoals een havo-kansklas,  

H3O-klas (zie website) en er worden in 
leerjaar 1 geperiodiseerd twee uur per 
week praktische projecturen aangeboden. 
Verder zijn er verschillende activiteiten, 
zoals schoolkamp, sportdagen, excursies 
en feestavonden. Loopbaanoriëntatie is een 
belangrijk onderdeel vanaf leerjaar 1. 

Bovenbouw
In de bovenbouw worden drie leerwegen 
aangeboden: theoretische, kaderberoepsge-
richte en de basis-beroepsgerichte leer-
weg. Er zijn drie afdelingen in de kader- en 
basis-beroepsgerichte leerweg: Economie en 
Ondernemen, Zorg en Welzijn en Techniek 
(PIE en BWI), waarin verschillende profielen 
en keuzevakken worden aangeboden. 

Begeleiding
Mentoren begeleiden de leerlingen en zor-
gen voor het contact met ouders/verzorgers. 
Indien nodig, wordt de teamleider of één 
van de interne zorgverleners ingeschakeld.

Waarom het Trias VMBO?
Er zijn volop mogelijkheden om je talenten 
te ontwikkelen, zodat je goede prestaties 
kunt leveren. Door vele verschillende onder-
wijsactiviteiten word je uitgedaagd om een 
mooi diploma te halen.



Schoolspecifieke informatie
School voor openbaar onderwijs voor havo en 
atheneum met ruim 1100 leerlingen.
Onderbouwlocatie: Erasmusstraat 1, 
1561 KD Krommenie
Tel: 075 640 41 04
E-mail: brchv@bertrand.nl
Rector: dhr. K. Laan
Contactpersonen: mevr. V. Broshuis 
en mevr. A. de Jong 
www.bertrand.nl

Informatie onderbouwperiode
De onderbouw heeft een eigen locatie voor 
385 leerlingen. We hebben een eenjarige
brugperiode met havo/atheneumklassen en 
aparte eerste klassen atheneum voor de ex-
cellente leerlingen. We werken met moderne 
multimedia, in met name digitale klassen. Er 
is veel aandacht voor activerende werkvor-
men in lessen van 70 minuten. In klank-
bordgroepen denken de leerlingen mee over 
school en maatschappij. 

Bijzonderheden
In klas 1, 2 en 3 kiezen de leerlingen een 
keuzeles om hun talent verder te ontwikke-
len. Jaarlijks is er een activiteitenweek met 
projecten. Verder zijn er veel andere activi-
teiten voor en door de leerlingen.

Afdelingen
In de bovenbouw kiezen de leerlingen hun 
profiel. We hebben een alpha-, bèta- en 
gamma-streaming: keuzes en inspiratie voor 
iedereen, waaronder BSM, filosofie en Cam-
bridge Engels. We besteden veel aandacht 
aan exacte vakken en maken deel uit van 
Bètapartners, i.s.m. de universiteiten.

Begeleiding
Het docententeam zorgt voor de juiste 
begeleiding in mentoruren, vaklessen en 
studielessen. Daarnaast zijn voor specifieke 
hulpvragen voorzieningen aanwezig. Excel-
lente leerlingen krijgen verdieping.

Waarom kies jij voor 
het Bertrand Russell college?
Bij ons kun je leren op niveau met digitale 
middelen in een kleinschalige omgeving. 
Leerlingen worden uitgedaagd hun kwalitei-
ten volop te benutten en hun interesses ver-
der te onderzoeken. Bertrand Russell college, 
een geweldige schooltijd!

Schoolspecifieke informatie
School voor havo en atheneum (rooms-ka-
tholiek) met 1300 leerlingen. 
Leeghwaterweg 7, 1509 BS Zaandam
Tel: 075 612 74 74
E-mail: info@stmichaelcollege.nl 
Rector: mevr. E. van Eerden 
Contactpersonen: dhr. R. Stammers, 
mevr. B. van der Lubbe 
www.stmichaelcollege.nl

Informatie onderbouwperiode
In leerjaar 1: havo/vwo-klassen, vwo- 
klassen en de vwoXtra-klas. In leerjaar 2: 
havo-klassen, vwo-klassen, vwoXtra-klas  
en technasiumklassen (havo en vwo). Alle  
leerlingen werken met een laptop. In klas  
1 en 2 accentmodules (keuzevak): onder 
andere Cambridge Engels, Sport, Drama,  
E-Magazine Maker, Spaans, Chinees.  

Bijzonderheden
Grote inbreng van leerlingen bij buiten-
schoolse activiteiten, werkweken, reizen, 
musical, party- en muziekavonden, sociale 
acties, filmmarathon en sporttoernooien. 
Vanaf klas 4 ruime keuze in de vrije ruimte. 
BSM en NLT als examenvakken. We zijn Bè-
tapartner, Universum-, Jetnet- en Olympia-
deschool én Toptalent-vriendelijke school. We 
bieden Cambridge Engels, DELF Frans, DELE 
Spaans, Goethe-Zertifikat, Model European 
Parliament. Levensbeschouwing in klas 1 t/m 
4. Predicaat Excellente School havo en vwo. 

Begeleiding
Een breed mentorprogramma met onder 
andere in klas 1 en 2 leefstijl en studievaar-
digheden. Leerlingbegeleiding door leerling-
begeleiders en een dyslexiecoach. Sova- en 
faalangst-reductietraining. Een trajectgroep, 
RT-taal en -rekenen en een huiswerkbegelei-
ding (eigen bijdrage ouders) zijn aanwezig. 
Voor enkele vakken is er vakbegeleiding en 
individuele tutorbegeleiding door boven-
bouwleerlingen.

Waarom het St. Michaël College? 
Je wilt een school met een goede, veilige 
sfeer, een breed aanbod en veel buiten-
schoolse activiteiten. SMC: omdat je méér 
wilt!

Infoavond (voor ouders):
24 nov 2016 - 19.30 uur
14 dec 2016 - 19.30 uur

Open huis:
7 feb 2017 - 19.00 uur

Open lesmiddag:
25 jan 2017 - 13.30 uur 
15 feb 2017 - 13.30 uur

BERTRAND RUSSELL COLLEGE ST. MICHAËL COLLEGE
Een geweldige schooltijd! Omdat je méér wilt
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Infoavond (voor ouders):
1 dec 2016 - 19.30 uur

13 dec 2016 - 19.30 uur

Open huis:
28 jan 2017
10.00 - 14.00 uur

Open lesmiddag:
18 jan 2017 - 13.30 uur



Schoolspecifieke informatie
School voor algemeen christelijk onderwijs 
met 950 leerlingen.
Pascalstraat 4, 1503 DA Zaandam
Tel: 075 616 73 55
E-mail: info@pascalcollege.org 
Rector: dhr. drs. R.A. de Mink 
Contactpersoon: dhr. drs. R. Dijkema 
www.pascalcollege.nl

Informatie onderbouwperiode
Het Pascal College heeft een internationaal 
gymnasium, een internationaal atheneum, 
een internationale havo/vwo-klas en 
reguliere havo/vwo-klassen. Leerlingen 
krijgen extra uren Engels en iedereen kan 
een Cambridgediploma halen.

Bijzonderheden
Op het gymnasium en atheneum volg je de 
opleiding internationaal: leerlingen in de 

havo/vwo-brugklas kunnen hier ook voor 
kiezen. Het Pascal College is een Elos-school 
en werkt samen met het Europees Platform. 
Tijdens speciale lessen leer je onderzoeken, 
organiseren en communiceren op 
internationaal niveau. Je kunt internationaal 
erkende certificaten voor vreemde talen 
halen en voor de opleiding zelf. Uiteraard 
zijn er reizen naar het buitenland en 
uitwisselingen met buitenlandse scholen. 

In de eerste klas en op de havo volg 
je X-Modules, bijvoorbeeld: floorball, 
freerunning, racketsport, schilderen, koken 
of websites bouwen. In de bovenbouw kun je 
extra vakken kiezen (zoals Spaans of muziek) 
en op de havo is er de Vecon Business School. 

Begeleiding
Je hebt een eigen mentor en een apart 
mentoruur. We besteden extra aandacht aan 
begrijpend lezen, rekenen en slim leren.

Waarom het Pascal College?
Het Pascal College is een gezellige, 
prestatiegerichte school waar je je snel 
thuis voelt. Er zijn veel buitenschoolse 
activiteiten, zoals stedentrips, sportdagen, 
het concert in het Zaantheater en natuurlijk 
de pretparkreis.

Schoolspecifieke informatie
Openbaar onderwijs havo, atheneum, 
gymnasium, bijna 1260 leerlingen.
Vincent van Goghweg 42, 
1506 JD Zaandam
Tel: 075 617 00 55
E-mail: info@zaanlands.nl 
Rector: dhr. M. van Dijk 
Contactpersoon: mevr. S. Kroon 
www.zaanlands.nl

Informatie onderbouw
Leerjaar 1 kent havo/atheneum-, 
atheneum- en gymnasiumklassen. Binnen 
atheneum en gymnasium kunnen leerlingen 
de Bètaplusstroom volgen. In leerjaar 2 zijn 
er havo-, atheneum- en gymnasiumklassen. 
Leerlingen met bijzondere cognitieve 
capaciteiten komen in aanmerking voor 
een Traject op Maat (TOM). Het Zaanlands 
Lyceum is Begaafdheidsprofielschool en 
topsportvriendelijke school.

Bijzonderheden
Leerlingen in klas 1 en 2 volgen naast de 
reguliere lessen Lyceumuren. We bieden 
onder andere Cambridge Engels, Japans, 
diergedrag, kunst, sport en ondernemend 
startuponderwijs. Wij organiseren 
buitenlandreizen, excursies, schoolfeesten, 
debattoernooien, sportevenementen en een 
activiteitenweek. Ook kunnen leerlingen 
zich aanmelden voor schooltoneel, de 
debatclub, boekenclub, schoolkrantredactie 
en de leerlingenvereniging.  

Begeleiding
Leerlingen worden begeleid door een 
mentor, leerjaarbegeleider en waar nodig 
door een persoonlijke mentor. Er zijn 
vakgerichte begeleidingsmomenten, een 
huiswerkklas, leescoaches en bijles door 
tutors uit de bovenbouw. Leerlingen met 
een extra onderwijsbehoefte worden 
ondersteund vanuit de trajectgroep.

Waarom het Zaanlands Lyceum? 
Het Zaanlands Lyceum wil leerlingen 
een aangename schooltijd bezorgen en 
onderwijs van hoge kwaliteit bieden.

Infoavond (voor ouders):
21 november 2016
havo/vwo - 19.00 uur
atheneum/
gymnasium - 20.00 uur
Open huis:
30 jan 2017 - 18.30 uur 
Open lesmiddag:
1 feb 2017 - 13.30 uur
8 feb 2017 - 13.30 uur

Infoavond (voor ouders):
28 november 2016
19.00 uur (ronde 1)
20.00 uur (ronde 2)
Open huis:
21 jan 2017 
10.00 - 13.00 uur
Open lesmiddag:
 1 feb 2017 - 13.30 uur 
15 feb 2017 - 13.30 uurPASCAL COLLEGE ZAANLANDS LYCEUM

Verleg je grenzen Begaafdheidsprofielschool (BPS)

15



A8

N203

N203

N246

N515

N516

A
7

A8

VINCENT VAN GOGHWEG

PR
O

V
IN

C
IA

LE
 W

EG

PROVINCIALE W
EG

PR
OVIN

CI
ALE

 W
EG

VLIETSEND

DORPSTRAAT

SCHOOLKADE

SA
EN

R
ED

A
M

STR
A

AT

FO
RT

U
IN

LN

SAENDELVERLN

ROSARIUMLAAN

DR. S
CHOLT

ENSSTRAAT

H
EI

JE
R

M
A

N
SS

TR

GUISWEG

FO
RT

U
IN

W
EG

E
. P

R
ES

LEY
STR

A
A

T

GUISWEG

H
E

IJ
E

R
M

A
N

S
S

T
R

A
A

T

ZU
ID

ER
ZE

E

H
. G

E
R

H
A

A
R

D
S

T
R

A
A

T

K
E

P
P

LE
R

S
T

R
A

A
T

W
IB

A
U

TS
T

R
A

A
T

A. HEIJNWEG

H
O

U
TV

E
LD

W
EG

MIDDELVEN

VERMILJOENWEG

PEPERSTRAAT

D
E

 W
E

E
R

D
E

 W
E

E
R

SLACHTHUISSTRAAT

PR. BERNHARDWEG

PR. 
BERNHARD

PLEIN

M
O

LK
A

D
E

ER
A

SM
U

SSTR
.

IEPENSTRAAT

KERKSTRAAT

NOORDER
ST

RAAT

LI
NDEN

LA
AN

NIEUWENDAMSTRAAT
DURGERDAMSTRAAT

KON. JULIANAWEGPASCALSTRAAT

ROSARIUMLN

HOUTVELDW

EG

LEEGHWATERWEG

PO
PELSTR

.

G
H1

H2

A

L

F

I

B

C

K J

D

E

Zaandam

Wormer

Wormerveer

Assendelft

Krommenie

Zaandijk

Koog a/d Zaan  

KROMMENIE-ASSENDELFT

WORMERVEER

ZAANDAM

KOOG-ZAANDIJK

KOOG-BLOEMWIJK

Plattegrond Zaanse vo-scholen





Dit is een uitgave van het voortgezet onderwijs in Zaanstad.  

Eindredactie: Iris Heijnen, OVO Zaanstad  •  Realisatie: Vanwijk, www.vanwijk.nl  •  Fotografie: Marnix van Wijk
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