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Voorwoord  

 

De meeste leerlingen in de laatste klas zitten al acht jaar bij je op school. Je hebt ze letterlijk en 

figuurlijk zien groot worden en jouw rol is hierin enorm belangrijk geweest. Voor de leerlingen uit groep 8 

is het nu tijd voor een nieuwe stap: de stap naar het voortgezet onderwijs. En na die 8 jaar onder jouw 

hoede, wil je natuurlijk dat ze goed terecht komen. We leggen je daarom graag uit wie we zijn en hoe het 

overstappen werkt.  

 

Maak kennis met de PSG 

In de Purmerendse ScholenGroep (PSG) werken zes scholen samen. Zo verzorgen we een breed aanbod 

van opleidingen en leerwegen in het voortgezet onderwijs voor de regio Waterland. Onze scholen bieden 

openbaar of interconfessioneel onderwijs en hanteren elk een uiteenlopende pedagogisch-didactische 

aanpak. Zo kunnen leerlingen en ouders een school kiezen die bij hen past en hebben we de 

mogelijkheid leerlingen maatwerk aan te bieden. 

 

De PSG bestaat uit:   

 het Jan van Egmond Lyceum (havo, vwo, gymnasium),  

 het Da Vinci College (havo, atheneum, tweetalig havo + vwo),  

 SG Nelson Mandela (mavo, mavo/havo),  

 SG Antoni Gaudí (mavo, mavo/havo),  

 SG Gerrit Rietveld (beroepsgericht vmbo basis en kader, gemengde leerweg) en  

 SG W.J. Bladergroen (praktijkonderwijs, vmbo met extra ondersteuning/lwoo, internationale 

schakelklas). 

 

We willen leerlingen uit Purmerend en omgeving een zo breed mogelijk aanbod van kleinschalig 

georganiseerd onderwijs geven; denk hierbij aan opleidingen, leerwegen en onderwijsconcepten. 

Daarom werken docenten binnen de scholen samen in kleinere groepen. Zo zorgen we ervoor dat de 

schoolomgeving van onze leerlingen veilig en vertrouwd is. De PSG vindt het belangrijk dat de overstap 

van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs optimaal verloopt; elke leerling verdient het beste 

onderwijs op het juiste niveau.  

 

Ontwikkelingen in het onderwijs 

Het onderwijs is voortdurend in beweging; de overheid wil het kennisniveau van de Nederlandse jeugd 

verhogen. 

Ook op de scholen van de Purmerendse ScholenGroep werken we hard om het onderwijs te verbeteren. 

We hebben een aantal ontwikkelingen in gang gezet en werken deze de komende jaren uit. Thema’s als 

gepersonaliseerd leren, effectieve didactiek, intensiever gebruik van digitaal lesmateriaal, het werken 

met portfolio’s en passend onderwijs maken onderdeel uit van deze ontwikkelingen.  

 

Deze thema’s leiden onder meer naar nieuwe leerroutes. Doorlopende leerlijnen zorgen in de toekomst 

voor een betere aansluiting tussen de basisscholen en de middelbare scholen en in een latere fase 

tussen de middelbare scholen en mbo en hoger onderwijs.  

 

Jaarlijks gesprek met primair onderwijs 

Zoals ieder jaar, gaat onze ambassadeur po-vo ook nu in gesprek met de directie van de basisscholen. 

Dit doen we aan de hand van een thema dat de kwaliteit van de overstap ten goede komt. Het thema 

voor dit jaar leggen we binnenkort voor aan de basisscholen.  

 

Procedure  en Leerlingprofielen 

De procedure overstap po-vo voor de PSG scholen ontvangen de basisscholen jaarlijks digitaal. De 

brochure Leerlingprofielen voegen we als bijlage toe aan deze mailing. Deze brochure kun je ter 
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ondersteuning gebruiken in de gesprekken met ouders. In het kort doorloopt een leerling met zijn 

ouders de volgende stappen: 

1. Aanmelden 

2. Een intakecommissie toetst de aanmelding 

3. De leerling en zijn ouders ontvangen bericht over de toelating. 

 

Ten slotte 

Op de website www.psg.nl kun je de procedure overstap po-vo en de leerlingprofielen vinden onder 

informatie groep 8. 

 

 

 
 

Peter Reenalda, voorzitter college van bestuur 

oktober 2019 

 

 

 

 

 

 

 

1. De opleidingen en scholen van de Purmerendse ScholenGroep 

 

1.1 Schema opleidingen 

 

Opleidingen voortgezet onderwijs Scholen van de PSG 

internationale Schakelklas (ISK) SG W.J. Bladergroen 

praktijkonderwijs SG W.J. Bladergroen 

vmbo met extra ondersteuning/lwoo SG W.J. Bladergroen  

vmbo basisberoepsgerichte leerweg (evt +lwoo) SG Gerrit Rietveld 

vmbo kaderberoepsgerichte leerweg (evt +lwoo)  SG Gerrit Rietveld 

vmbo gemengde leerweg (evt +lwoo) SG Gerrit Rietveld 

mavo (=theoretische leerweg) (evt + lwoo) SG Nelson Mandela en SG Antoni Gaudí 

mavo/havo onderbouw (leerjaar 1) SG Nelson Mandela en SG Antoni Gaudí 

havo Jan van Egmond Lyceum  en Da Vinci College 

havo / tto = tweetalig onderwijs Da Vinci College 

havo/vwo (leerjaar 1) Jan van Egmond Lyceum  en Da Vinci College 

vwo (atheneum) Jan van Egmond Lyceum en Da Vinci College 

vwo / tto = tweetalig onderwijs Da Vinci College 

vwo / gymnasium Jan van Egmond Lyceum 
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1.2 Contactgegevens van de scholen 

 

 

School voor vmbo  met extra ondersteuning/lwoo  / praktijkonderwijs  /  ISK  

(InternationaleSchakelklas) 

 

 
 

Scholengemeenschap W.J. Bladergroen  

Flevostraat 257  1442 PX Purmerend / Postbus 890, 1440 AW Purmerend 

Telefoon   0299 314920 

E-mail   bladergroen@psg.nl 

Website   bladergroen.psg.nl 

Schoolleider  mevrouw I. Krug 

 

 

School voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg (o.b.v. maatwerktraject) 

 

 

 
Spinnekop 1  1444 GN Purmerend / Postbus 62, 1440 AB Purmerend 

Telefoon  0299 435579 

e-mail   rietveld@psg.nl 

website   rietveld.psg.nl  

 

 

 

Scholen voor mavo (=vmbo theoretische leerweg) en mavo/havo 

 

 

 
Scholengemeenschap Nelson Mandela  

Flevostraat 247  1442 PX Purmerend / Postbus 62, 1440 AB Purmerend 

Telefoon  0299 413942 

e-mail   mandela@psg.nl 

website   mandela.psg.nl 

 

 

 
Scholengemeenschap Antoni Gaudí  

Bergmolen 2   1444 GP Purmerend / Postbus 62, 1440 AB Purmerend 

Telefoon  0299 413327 

e-mail   gaudi@psg.nl 

website   gaudi.psg.nl 

 

Sectordirecteur 

vmbo-campus  de heer R. Visser 

mailto:bladergroen@psg.nl
mailto:rietveld@psg.nl
mailto:mandela@psg.nl
mailto:gaudi@psg.nl
http://wandelgangen.psg.nl/wp-content/gallery/huisstijl-sg-w-j-bladergroen/bladergroen-kort_-576-asterisk.png
http://wandelgangen.psg.nl/wp-content/gallery/huisstijl-sg-gerrit-rietveld/rietveld-kort_-485-asterisk.png
http://wandelgangen.psg.nl/wp-content/gallery/huisstijl-sg-antoni-gaudi/gaudi-kort_-123-asterisk.png
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Scholen voor havo en vwo  

 

 

 
 Hoornselaan 10  1442 AX Purmerend  / Postbus 244, 1440 AE Purmerend 

 Telefoon  0299 421274 

 e-mail   janvanegmond@psg.nl 

 website   janvanegmond.psg.nl 

 Schoolleider  mevrouw I Krug / de heer R. Visser 

 

 

 
Joh. Naberstraat 218 1442 BG Purmerend / Postbus 270, 1440 AG Purmerend  

Telefoon   0299 431711 

e-mail   davinci@psg.nl 

website   davinci.psg.nl 

Schoolleider  de heer P. van Gijzel 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Ambassadeur PO-VO Purmerendse ScholenGroep 

 

Sandra Schoenmaker 

e-mail  shn@psg.nl 

mobiel  06 52028376 

 

 

 

2. Advisering en aanmelding 

 

2.1. Aanmelding 

 

 

Heeft de leerling een school gevonden die bij hem of haar past? Fijn! Dan is het tijd om aan te melden. 

Dit doen de ouders digitaal door middel van een code. Deze code staat op het adviesformulier dat hoort 

bij het onderwijskundig rapport dat door de basisschool wordt ingevuld. Na de aanmelding (aanmelden 

kan van 1 t/m 15 maart 2020), ontvangen de ouders direct een bevestiging van de aanmelding per 

mail. 

 

Om de kwaliteit van het onderwijs te blijven waarborgen, laten het Jan van Egmond Lyceum en Da Vinci 

College ieder een maximum van 240 nieuwe leerlingen toe. Hieronder vallen ook maximaal 90 

leerlingen voor het tweetalig onderwijs bij het Da Vinci College. Als het aantal aanmeldingen boven de 

240 komt, hebben alle leerlingen vanaf nummer 241 gegarandeerd een plek op de zusterschool.  

 

Is een van de twee scholen vol, dan kunnen we leerlingen indien gewenst ook op een reservelijst 

plaatsen. Soms trekken leerlingen hun aanmelding namelijk in, waardoor er weer ruimte ontstaat op de 

betreffende school. Ouders mogen hun zoon of dochter op meerdere scholen aanmelden. Leerlingen die 

mailto:janvanegmond@psg.nl
mailto:davinci@psg.nl
http://wandelgangen.psg.nl/wp-content/gallery/huisstijl-psg/psg-asterisk-485.png
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zich uiterlijk 15 maart 2020 hebben aangemeld en al een broer en/of zus hebben op de school waar ze 

zich hebben aangemeld, plaatsen wij sowieso op de school van aanmelding. 

Om leerlingen genoeg tijd te geven zich aan te melden, verzoeken wij u het definitieve schooladvies vóór 

1 maart aan uw leerlingen mee te geven.  

 

Wij nemen een aanmelding alleen in behandeling als alle documenten en de officiële verklaringen door 

de ouders en/of de basisschool zijn aangeleverd in het digitaal onderwijskundig rapport. Dit rapport 

moet de basisschool uiterlijk op 1 maart 2020 in Onderwijs Transparant op definitief zetten. 

 

De leerling en de ouders ontvangen vervolgens drie berichten: 

1. Tweede week april: een brief met een bevestiging van de toelating  

2. Tweede week mei: een mail met informatie over de  voorlopige studie, de kennismakingsmiddag 

en het bestellen van schoolboeken.  

3. Op 15 juni: een brief waarin staat in welke klas en studie de leerling is geplaatst en een 

uitnodiging voor de kennismakingsmiddag op maandag 22 juni 2020.  

 

We willen hiermee de leerling zo goed mogelijk laten starten binnen zijn nieuwe school. 

 

 

Plaatsing: advies basisschool 

Het advies dat je als basisschool geeft, is leidend. Dit betekent dat wij de leerling wel hoger, maar niet 

lager mogen plaatsen dan het advies van de basisschool. De gegevens in het (digitale) Onderwijskundig 

rapport vormen de onderbouwing van het advies van de basisschool. 

 

Dat geldt ook voor de testuitslagen uit de Waterlandse Overstap en de gegevens van het Leerling 

volgsysteem gedurende de schoolloopbaan van de leerling. De toetsuitslagen leveren gegevens op over 

de cognitieve capaciteiten, de sociaal-emotionele stabiliteit en de leervorderingen in de domeinen 

begrijpend lezen, technisch lezen, spelling en rekenen/wiskunde. Op basis van deze gegevens kan de 

basisschool een gedegen schooladvies geven. 

 

 

3. Taak en werkwijze intakecommissie  

 

3.1 Intakecommissie 

 

Is de aanmelding binnen, dan neemt een zogenaamde intakecommissie deze in behandeling. Iedere 

school van de PSG heeft een eigen intakecommissie, met daarin de zorgcoördinator en de teamleider 

onderbouw van de betreffende school. Als dat nodig is, kunnen zij overleggen met een andere 

intakecommissie over de aangemelde leerling. 

 

De intakecommissie bestudeert het onderwijskundig rapport en stelt een plaatsingsadvies op. Het kan 

zijn dat er meer informatie nodig is voordat we de leerling kunnen plaatsen. De ambassadeur PO-VO, die 

namens de PSG de contacten met de basisscholen onderhoudt, gaat dan namens de intakecommissie 

in gesprek met de basisschool om eventueel extra informatie in te winnen. Als het nodig is, vragen we 

een zorgarrangement aan om de leerling goed te kunnen begeleiden in het voortgezet onderwijs. 

 

 

3.2 Dialoog po-vo : elke leerling op de juiste plek in het voortgezet onderwijs 

 

Onze focus ligt, vanaf de aanmelding tot de plaatsing, op de dialoog met de basisschool, want het is 

belangrijk dat elke leerling in het voortgezet onderwijs op de juiste plek terecht komt. In samenspraak 
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en op basis van gelijkwaardigheid en deskundigheid wisselen we informatie uit over de leerling en 

begeleiden we de leerling tijdens de schoolloopbaan in het voortgezet onderwijs zo goed mogelijk. 

 

4. Zorgplicht  

 

We kijken op de scholen altijd of we de zorg kunnen bieden die een leerling op basis van het advies 

nodig heeft. Natuurlijk vanuit het belang van de leerling, maar ook in het kader van de wet Passend 

onderwijs. In sommige gevallen kiest de leerling een school waarbij de zorg niet goed aansluit op hem of 

haar. Dan zoeken we binnen de PSG bij een van de andere scholen naar passende ondersteuning. 

Eventueel kunnen we via het samenwerkingsverband Waterland een school buiten de PSG zoeken. 

Uiteraard gebeurt dit altijd in overleg met de ouders en de basisschool. 

 

5. Tijdpad intake voor schooljaar 2019-2020  

 

Week Datum Activiteit 

Vanaf januari 2020 Uiterlijk 15 maart 2020 Leerlingen voor Praktijkonderwijs en leerlingen met een zeer 

specifieke onderwijs-ondersteuningsbehoefte kunnen eerder 

worden aangemeld met compleet dossier 

Week 9 t/m 11  Van 1 maart t/m 15 maart 2020  

 

Invullen digitaal aanmeldformulier + code door ouders 

PO: 1 maart okr op definitief 

Week 10 t/m 13 

 

Vanaf  

2 maart t/m 27 maart 2020 

Administratieve verwerking aanmeldingen 

 

Week 10 t/m 14 Vanaf 

3 maart t/m 31 maart 2020 

Behandeling aanmelding door intakecommissie van de individuele 

school van de PSG (inclusief invullen plaatsingsadvies school) 

Week 15 

 

 

 Dinsdag 7 april 2020 Verzenden brieven bevestiging toelating school of verlenging. Evt. 

communicatie naar ouders en basisschool over verlenging van 

aanmeldingsprocedure (Zie Waterlandse Overstap). Communicatie 

naar ouders over plaatsing zusterschool/reservelijst. 

Week 15 6 t/m 8 april 2020 Administratie: leerlingen in studie en talentgebied plaatsen 

Week 15 t/m 19 6 april t/m 8 mei 2020 Communicatie met basisscholen door PSG-ambassadeur PO/VO 

Week 16  t/m 20  15 + 16 april 2020 

15  t/m 17  + 20  t/m 24 april 

6 t/m 8 mei + 11 t/m 15 mei 

Afname Eindtoets groep 8 lln schriftelijk 

Afname Eindtoets groep 8 lln digitaal of 

Afname Eindtoets groep 8 lln digitaal 

Week 19  Donderdag 7 mei 2020 Versturen plaatsingsbrieven voorlopige studie + eventueel 

talentgebied 

Week 20   13 mei 2020 Uitslag Eindtoets bij PO 

 

Week 20 t/m 22 13 mei t/m 29 mei 2020 PO verwerken uitslag Eindtoets in OT + melding indien advies 

wijzigt 

Week 23 en 24 2 juni t/m 5 juni 2020  Intake commissie/administratie: verwerken herziene adviezen plus 

eventueel verwerken voorkeur scheve aanmelding binnen school. 

Week 24 8 juni t/m 11 juni 2020 Leerlingen in klassen plaatsen 

Teamleiders 8 en 9 juni / Administratie 10 en 11 juni 

Week 25 15 juni 2020 Versturen plaatsingsbrief definitieve studie + klas 

Week 26  Maandag 22 juni 2020 Kennismakingsmiddag nieuwe eersteklassers 

 


