
 

 
 

 

 
 
  

 

Vanuit de Povo werkgroep  
 
Vanuit de Povo werkgroep hierbij een nieuwsbrief met alle belangrijke informatie op een rij met 
betrekking tot de verwijzing naar het Voortgezet Onderwijs in schooljaar 2021-2022. 
 
Voor vragen waar deze nieuwsbrief geen antwoord op geeft, verwijzen we je graag naar de website 
van de Povo: www.povo-nopurk.nl 
 
Verder mag je vragen mailen naar secretariaat@povo-nopurk.nl 
 

Aanmeldformulieren 
 
Via de post heb je het gevraagde aantal aanmeldformulieren ontvangen. 
 
 
Deze formulieren kun je tevens downloaden op de website van de 
Povo:  
www.povo-nopurk.nl/inschrijven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warme overdracht 
 
Naast de informatie die je op het aanmeldformulier vermeldt, heeft het Voorgezet onderwijs 
behoefte aan nog meer informatie. In het verleden werd dit formulier toegezonden ter 
voorbereiding op de warme overdracht.  
 
Om ervoor te zorgen dat je informatie maar één keer hoeft te vermelden, hebben we hiervoor een 
formulier gemaakt. In de bijlage vind je dit formulier. Dit formulier graag invullen en voor 15 maart 
in de leerlingkaart (documenten) van Parnassys uploaden en meesturen bij de eerste uitwisseling 
van OSO. (15 maart) 
 

http://www.povo-nopurk.nl/
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Planning 
 

• Uiterlijk 1 maart: Bespreken de PO scholen het eindadvies met ouders en leerlingen 

• Uiterlijk 15 maart: Het eindadvies uitwisselen met ROD 

• Uiterlijk 15 maart: Formulier warme overdracht per leerling invullen en in het leerling 

volgsysteem uploaden. 

• Uiterlijk 15 maart: Alle PO scholen hebben het volledige OSO dossier per leerling verstuurd 
naar het VO. ( Let op: voor leerlingen die een LWOO beschikking hebben gekregen ook het 
OKR ook versturen) 

• 16 maart: Aanmeldformulieren zijn binnen bij de VO scholen. Let op: aanmeldformulieren 
niet versturen via de post!  

• 1 april: VO scholen halen het OSO dossier de eerste keer binnen 

• 30 mei en 2 juni: Tafeltjes overleg 
• Uiterlijk 30 mei: Nog een keer alle kinderen uitwisselen inclusief eindtoets gegevens en 

eventueel bijgesteld eindadvies 

• 1 juli: VO haalt voor de tweede keer het OSO binnen.  
 
 
Tevens kun je de planning vinden op: 
www.povo-nopurk.nl/wp-content/uploads/2022/01/220201-Stappenplan-OSO-POVO-3.2.pdf 
 
In deze planning staat ook een uitgebreide handleiding voor administratieve handelingen.  
 
 

Info vanuit de VO scholen 
 
Op het aanmeldformulier staan alle scholen uit de Noordoostpolder. Onderling hebben zij allemaal 
een verschillend aanbod.  
Hieronder per school een kleine toelichting: 
 
Aeres VMBO Emmeloord 
Op het Aeres VMBO Emmeloord ben je elke dag bezig met de wereld om je heen. Je leert over de 
groene omgeving, duurzaamheid, voeding, gezondheid en dierverzorging. Daarom noemen we 
onze school een Groene School. 
Heeft uw kind een Basis, Kader of G(T)L advies? Uw dochter/zoon is dan van harte welkom op 
onze school. Elke leerling start in een klas ingedeeld op zijn/haar niveau. De ontwikkeling van de 
leerlingen wordt door ons goed in de gaten gehouden en besproken met ouders/verzorgers. Ons 
onderwijs is goed afgestemd, het wisselen van niveau, wanneer nodig, is hierdoor geen probleem. 
Met een diploma behaald op het Aeres kun je alle kanten op. 
  
Voor meer informatie kijk op: Aeres VMBO Emmeloord 
 
Berechja 
Het Berechja College is een christelijke middelbare school op Urk. Op het Berechja College wordt 
het VMBO en de onderbouw Havo aangeboden. 
Binnen het VMBO richten wij ons op leerlingen binnen LWOO, Basisberoepsgerichte Leerweg, 
Kaderberoepsgerichte leerweg en de Theoretische leerweg. 
De onderbouw Havo is een verrijkte leerweg voor alle Havo-leerlingen. Binnen deze leerweg hebben 
leerlingen verschillende keuzes tot verdieping. De Havo onderbouw is gericht op een drempelloze 
overgang naar de Havo bovenbouw van het Emelwerda College. 
  
Voor meer informatie kijk op: www.berechja.nl 
 

https://www.aeresvmbo.nl/emmeloord/ons-onderwijsaanbod/doorstromen-naar-het-mbo
https://www.aeresvmbo.nl/emmeloord
http://www.berechja.nl/


 

Emelwerda College 
 
Het Emelwerda College biedt alle leerlingen de kans om talenten te ontwikkelen. Elke leerling start 
dan ook in een dakpanklas mavo havo, havo vwo of klas 1 vwo met atheneum  gymnasium. Na het 
brugklasjaar wordt op basis van de onderwijsontwikkeling van uw kind besloten op welk niveau het 
beste kan worden doorgestroomd. Deze ontwikkeling wordt zichtbaar in RTTI-Online, waarbij de 
gedragskant (OMZA) ook meegenomen wordt. Vanuit de dakpanklas mavo havo kan een leerling 
naar klas 2 mavo of naar klas 2 havo. Vanuit de dakpanklas havo vwo kan een leerling naar klas 2 
havo of naar klas 2 vwo. Het onderwijs is zo op elkaar afgestemd dat een goede aansluiting 
geborgd is. Omdat het Emelwerda College alle niveaus in huis heeft, kan de leerling die overstapt 
naar een andere opleiding gewoon bij ons op school blijven. Daarnaast is het natuurlijk mogelijk 
om na klas 4 mavo door te stromen naar klas 4 havo en van 5 havo naar 5 vwo.  
 
Voor meer informatie kijk op: www.emelwerda.nl 
 
 
Het Vakcollege 
Het Vakcollege is een school die het niveau BBL en KBL aanbiedt. Deze school is zowel een 
onderdeel van het Zuyderzee Lyceum als van het Emelwerda College. Gaat uw kind naar het 
Vakcollege dan kiest u dus voor één van beide scholen. Kiest u voor het Emelwerda College dan 
kiest u voor Christelijk onderwijs en kiest u voor het Zuyderzee Lyceum dan kiest u voor openbaar 
onderwijs.  
 
Voor meer informatie kijk op: www.vakcollegenoordoostpolder.nl 
 
Zuyderzee Lyceum Emmeloord   
Straks moet een keuze gemaakt worden voor het Voortgezet Onderwijs. Hiervoor vult u, 
samen met de basisschool, het aanmeldingsformulier in. Dit aanmeldingsformulier is 
een algemeen formulier voor alle VO-scholen in Emmeloord, Urk en Lemmer. 

Alle opleidingen worden hier op een eenduidige manier weergegeven. 

Op dit formulier vindt u een toelichting, zodat u weet welke onderwijsopleidingen van 
het Zuyderzee Lyceum Emmeloord passen bij de opleidingen zoals ze genoemd worden 
op het aanmeldingsformulier. 
De volgende opleidingen worden aangeboden op het Zuyderzee Lyceum Emmeloord: 

mavo/havo, havo, havo/vwo, atheneum en gymnasium. 
 
Mocht u vragen hebben over het invullen van het formulier, neem dan gerust contact op 
met Christine Kooitje, locatiedirecteur Zuyderzee Lyceum Junior en X-tuur. 
c.kooitje@VariO-onderwijsgroep.nl 
 
       

 
Heeft uw kind een mavo/havoadvies 
(gemengd advies) en de ambitie om 
een havodiploma te halen, dan is onze 
mavo/havo-opleiding hiervoor een 
passende opleiding. Kruis in dit geval 
beide opleidingen, vmbo-tl EN havo, 
aan op het aanmeldingsformulier. Uw 
kind volgt op havoniveau de opleiding.  

 
         
 
 
 
 

http://www.emelwerda.nl/
http://www.vakcollegenoordoostpolder.nl/
mailto:c.kooitje@VariO-onderwijsgroep.nl


 

Met een havoadvies of een vwo- advies kunt u uw kind inschrijven voor de opleidingen: havo, 
atheneum of gymnasium. 

Heeft uw kind een gemengd 
havo/vwo advies, kruis dan beide 

opleidingen, havo EN vwo-
atheneum, aan op het 
aanmeldingsformulier. Uw kind 
volgt op vwo-niveau de opleiding. 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor meer informatie kijk op: www.zuyderzeelyceum.vario-onderwijsgroep.nl 
 
 
X-tuur en het Tienercollege 
Deze beide scholen bieden MAVO, HAVO en VWO niveau aan.  
Voor meer informatie kijk op: www.tienercollegenop.nl 
Voor meer informatie kijk op: www.x-tuur.vario-onderwijsgroep.nl 
 
 
Bonifatius Mavo 
De Bonifatius mavo is onderdeel van VariO-onderwijsgroep in Emmeloord. Op de Boni bieden wij 
de (gemengde) theoretische leerweg aan van het vmbo (vmbo-(g)tl). Wij geven goed onderwijs en 
we richten ons continu op het verbeteren van onze leerlingen en onszelf. Wij zijn ervan overtuigd 
dat een goede relatie met onze leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) de sleutel is voor succesvol 
onderwijs. Wij kennen onze leerlingen! Door de betrokkenheid bij onze leerlingen en het bieden van 
veel structuur, geloven wij dat zij alles kunnen leren! Naast kennis, ontwikkelen onze leerlingen 
vaardigheden die nodig zijn om straks goed voorbereid te zijn op hun eigen toekomst! 
Heeft u vragen of wilt u samen met uw zoon/dochter graag een kijkje nemen in ons gebouw? 
Schroom niet en neem gerust contact op met Martine Bernhard (m.bernhard@bonifatius.nl) of kijk 
even op de website. www.bonifatius.nl 
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