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Datum Tijd School Voorlichting Voor 
ouders

Voor 
leerlingen

27 november 2017 19.00 uur Pascal College Informatieavond X

28 november 2017 19.30 uur VMBO Pascal Zuid Informatieavond X

30 november 2017 19.30 uur St. Michaël College Informatieavond X

4 december 2017 19.30 uur Zuiderzee College Informatieavond X

6 december 2017 19.00 uur Zaanlands Lyceum Informatieavond X

6 december 2017 19.30 uur Compaen VMBO Informatieavond X

6 december 2017 19.30 uur De Faam, school voor praktijkonderwijs Informatieavond X

7 december 2017 19.30 uur Bertrand Russell College Informatieavond X

11 december 2017 19.30 uur Saenredam College Informatieavond X

12 december 2017 19.00 uur Zaanlands Lyceum Informatieavond X

12 december 2017 19.30 uur Bertrand Russell College Informatieavond X

12 december 2017 19.30 uur Saenstroom opdc Informatieavond X

12 december 2017 19.30 uur Trias VMBO Informatieavond X

13 december 2017 19.30 uur St. Michaël College Informatieavond X

13 december 2017 19.30 uur Trias VMBO Informatieavond X

19 december 2017 19.30 uur Praktijkschool De Brug Informatieavond X

20 januari 2018 10.00 uur tot 14.00 uur Bertrand Russell College Open huis X X

22 januari 2018 19.00 uur tot 21.00 uur Compaen VMBO Open huis X X

23 januari 2018 19.00 uur tot 21.30 uur Zuiderzee College Open huis X X

27 januari 2018 10.00 uur tot 13.00 uur Zaanlands Lyceum Open huis X X

29 januari 2018 18.30 uur tot 21.00 uur Pascal College Open huis X X

30 januari 2018 18.30 uur tot 21.00 uur VMBO Pascal Zuid Open huis X X

1 februari 2018 19.00 uur tot 21.30 uur Saenredam College Open huis X X

5 februari 2018 19.00 uur tot 21.00 uur De Faam, school voor praktijkonderwijs Open huis X X

6 februari 2018 18.00 uur tot 21.00 uur St. Michaël College Open huis X X

8 februari 2018 19.00 uur tot 20.30 uur Praktijkschool De Brug Open huis X X

10 februari  2018 10.00 uur tot 14.00 uur Trias VMBO Open huis X X

14 februari 2018 19.00 uur tot 21.00 uur Saenstroom opdc Open huis X X

Voorlichtingsmomenten 2017/2018

 
Informatieavond, 
vooraf aanmelden noodzakelijk

 
Open huis, 
vooraf aanmelden niet nodig

Voor de informatieavonden 
in november en december 
is vooraf aanmelden 
noodzakelijk. Dit kan via 
www.povo-zaanstreek.nl.



Beste ouders/verzorgers,

Als ouder/verzorger 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. 

In het eerste deel van deze gids 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. 

Zaanstad heeft twaalf scholen voor voortgezet onderwijs. Hoe maak je daaruit een goede keuze? 
Het is goed om te weten dat de kwaliteit van al deze scholen in orde is. Ook hebben alle scholen een 
veilige leeromgeving, extra ondersteuning en een gevarieerd lesaanbod. Wat de scholen van elkaar 
onderscheidt, ziet u achter in deze gids op de scholenpagina’s. Deze zijn speciaal geschreven voor 
uw zoon of dochter.

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.

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

Inhoud

1

 pag.

1. Voortgezet onderwijs  2

2. Adviezen voortgezet onderwijs   6

3. Aanmelding en inschrijving  6
voortgezet onderwijs

4. Tijdpad  8

5. Tips en vragenlijst   9

Scholenpagina’s 10



1. Voortgezet onderwijs in Nederland
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In Nederland zijn er verschillende soorten voortgezet 
onderwijs. In dit hoofdstuk worden deze toegelicht en  
kunt u lezen 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 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 (gym), 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 hoe de leerling zich ontwikkelt. 
Het praktijkonderwijs loopt meestal door tot aan het vinden 
van passend werk of tot de overstap naar een opleiding in 
het middelbaar beroepsonderwijs (mbo-niveau 1). 

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 onderzoek naar de mogelijkheden van de leerling 
hoort ook bij de procedure. De basisschool bespreekt 
met de ouders of een leerling in aanmerking komt voor 
praktijkonderwijs. Het voortgezet onderwijs nodigt de 
leerling vervolgens uit voor het capaciteitenonderzoek. Dit 
onderzoek wordt in de periode van november tot en met 
januari afgenomen.

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 gemengde en de 
theoretische leerweg is het ook mogelijk om de overstap 
naar de havo te maken. Na de eerste twee jaar – de 
onderbouw – kiest een leerling een leerweg en een profiel. 

Leerwegen
Basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-b)
Deze leerweg bereidt de leerling voor op de 
basisberoepsopleidingen (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. Trias VMBO 
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 
alleen aangeboden bij Compaen VMBO.

Theoretische leerweg (vmbo-t)
In de theoretische leerweg (vmbo-t) volgen de 
leerlingen algemene vakken en kiezen 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 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 profielen: Economie, Techniek, 
Zorg en Welzijn en Landbouw. Bij elk profiel hoort een
ander vakkenpakket. Het profiel Landbouw wordt in 
Zaanstad niet aangeboden.

Extra ondersteuning
Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, is 
er het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Lwoo is 
geen apart onderwijs, maar wordt aangeboden binnen 
alle leerwegen van het vmbo. De leerlingen volgen 
hetzelfde programma als de andere vmbo-leerlingen, 
maar krijgen hierbij extra hulp en specifieke begeleiding. 
Op grond van de informatie van de basisschool bekijkt 
de vmbo-school of een leerling in aanmerking komt voor 
leerwegondersteuning.

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 school 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 
profiel en maken zij de overstap naar een andere vmbo-
school. Op deze school kunnen de leerlingen vervolgens
hun vmbo-diploma halen.

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 
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Profielen
Na de eerste twee jaar van het vmbo (de onderbouw) kiezen leerlingen niet alleen één van de bovengenoemde 
leerwegen, maar ook een profiel. 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
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overstijgend

of sector-
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?
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Bouwen,
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Interieur

Produceren,
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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. 

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. 
Leerlingen die een havodiploma hebben gehaald kunnen 
doorstromen naar het vwo om daar in twee jaar het vwo-
diploma te halen.

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 hebben 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 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/verzorgers 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 passend 
aanbod. Een leerling die niet aan de criteria voor praktijk-
onderwijs voldoet, wordt direct verwezen naar  
het vmbo.

**Advies vmbo-t/havo Deze leerlingen kunnen 
worden aangemeld voor een vmbo-t/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 2018) 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 
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vastgelegd in het convenant ‘Aanmelding en inschrijving’. 
Het uitgangspunt bij deze afspraken is, dat leerlingen 
zoveel mogelijk terecht kunnen op de school van hun 
eerste 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 2018 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 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 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 JULI

Speciaal voor ouders 
vinden er op alle scholen 
informatieavonden 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.povo-zaanstreek.nl.  

Alle scholen organiseren 
in januari of februari 
een open huis voor 
toekomstige leerlingen 
en hun ouders. Voor de 
open dagen en avonden 
is aanmelden niet nodig. 
Kijk voor alle data op de 
binnenkant van de omslag 
van deze brochure. 

Voor 1 maart krijgt u 
van de basisschool het 
definitieve schooladvies. 
Bij de keuze van de 
voorkeursscholen 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. Dat 
kan de school van eerste, 
tweede of derde keuze 
zijn. Bent u het niet eens 
met de beslissing, dan 
kunt hier bezwaar tegen 
maken. 

Als alle stappen zijn 
doorlopen, wordt het 
tijd om kennis te maken 
met de nieuwe school! 
Op 4 juli is er een 
kennismakingsochtend op 
de nieuwe school van uw 
zoon/dochter.

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 
opnieuw bekeken. 



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 binnenkant van de omslag van deze 
keuzegids. U moet zich vooraf aanmelden voor deze 
avonden via www.povo-zaanstreek.nl. 

• 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 u de kwaliteit van de vo-scholen met elkaar kunt 
vergelijken. Iedere school heeft een eigen venster met 
informatie. Het venster van elke school is op dezelfde 
manier ingedeeld en van dezelfde informatie voorzien. 
Dat maakt het makkelijk om de scholen met elkaar te 
vergelijken. Ga naar www.scholenopdekaart.nl, voer uw 
postcode in en ga naar de vo-school van uw voorkeur. 

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?
11. Biedt de school extra uitdaging?

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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Ben jij een echte doener? En wil je, net als 
onze 148 leerlingen, 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 
gaan werken bij een leuke werkgever? Of 
is er een mbo-opleiding die je wilt doen? 

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 
loopt stage; zo weet je wat er allemaal is 
en wat je allemaal kunt doen als je klaar 
bent op onze school. Tijdens je jaren op De 
Brug willen we graag dat je plezier hebt en 
je fijn voelt. Jij en je klasgenoten helpen 
elkaar, werken samen aan projecten en 
hebben zeker veel lol. 

Dit is waar wij voor staan
Plezier
Respect
Betrokkenheid

De extra’s die wij je bieden
Onder andere een trajectgroep waar je 
terecht kunt voor extra ondersteuning, 
(motorische) remedial teaching, 
vakgerichte certificaten, stages en 
een hechte samenwerking met mbo-
beroepsopleidingen.

Wil je meer weten? 
Kijk dan op www.praktijkschooldebrug.nl.

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 200 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 tien 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 wie je bent en 
wat je graag wilt. Op naar een toekomst die 
werkt!

Dit is waar wij voor staan
Betrokkenheid
Veiligheid
Vertrouwen

De extra’s die wij je bieden
Onder andere eXtra waarmee je meer 
begeleiding krijgt als je dat nodig hebt, 
Pro-ROC, leren met Ipads, 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 dan op www.defaam.org.

DE FAAM, SCHOOL VOOR PRAKTIJKONDERWIJS

Infoavond (voor ouders):
6 dec 2017 - 19.30 uur

Open huis:
5 feb 2018
19.00 - 21.00 uur

De Faam werkt!
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PRAKTIJKSCHOOL DE BRUG

Infoavond (voor ouders):
19 dec 2017 - 19.30 uur

Open huis:
8 feb 2018
19.00 - 20.30 uur

Samen bouwen aan jouw toekomst



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 heel 
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 
en een lesrestaurant, bieden alles wat je nodig 
hebt. Daarnaast hebben 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!

Dit is waar wij voor staan
Respect
Veiligheid
Aandacht voor elkaar

De extra’s die wij je bieden
Onder andere de afdeling Horeca, Bakkerij en 
Recreatie met lesrestaurant, veel verschillende 
keuzevakken zoals droomhuis ontwerpen, 
Spaans en dans, de TL-plusklas voor als 
je vmbo-t/havo-advies hebt, een hechte 
samenwerking met culturele instelling FluXus, 
topsportvriendelijke school en een gezonde 
schoolkantine. 

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

Honderd docenten en medewerkers die goed 
onderwijs verzorgen en voor jou klaarstaan; 
dat krijg je op het Zuiderzee College! Wij 
vinden iedere leerling even belangrijk. 
Op onze school is er veel te kiezen. Zo is 
er het uitgebreide vakkenpakket binnen 
onze theoretische leerweg en zijn er de 
vele keuzevakken binnen de basis- en 
kaderberoepsgerichte leerwegen. En voor 
alle leerlingen geldt dat als een bepaald 
onderwerp of vak jou extra aanspreekt, 
je van ons iedere week de tijd krijgt om 
je hierin te verdiepen. Ben je creatief of 
muzikaal? Of een echte sportieveling? We 
bieden je allerlei lessen en manieren om 
je uit te leven in jouw talent. Je mentor en 
je eigen loopbaancoach staan voor je klaar 
om je te begeleiden bij het maken van de 
juiste keuzes. Zij kunnen je ondersteunen 
op weg naar die 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. Tel daar 
onze veilige leeromgeving en ons mooie, 
open gebouw bij op en je gaat zeker een 
leuke tijd op onze school tegemoet! 

Dit is waar wij voor staan
Samenwerking
Betekenisvol onderwijs
Ruimte voor jouw ontwikkeling

De extra’s die wij je bieden
Onder andere bijles voor alle leerlingen, 
doedagen met buitenschool leren, tekenen 
als examenvak, een gymvoorziening met 
klimmuur, een gezonde schoolkantine, 
landelijk vignet Gezonde School, een 
multiculturele leerlingenpopulatie,  
TL-plusklas voor doorstroom naar havo, 
huiswerkbegeleiding en trainingen faalangst 
en sociale vaardigheden. 

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

COMPAEN VMBO ZUIDERZEE COLLEGE

Infoavond (voor ouders):
6 dec 2017 - 19.30 uur

Open huis:
22 jan 2018
19.00 uur - 21.00 uur

Infoavond (voor ouders):
4 dec 2017 - 19.30 uur

Open huis:
23 jan 2018
19.00 uur - 21.30 uur

Samen lerenLeren met ruimte en houvast
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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. In het begin 
van het schooljaar is er een gezellige 
introductieweek en met onze aandacht 
zorgen we ervoor dat je klas een groep 
wordt. Door te leren, te ontdekken en te 
doen, krijg je zicht op je talent en bespreek 
je dit met je mentor. Dat vinden wij 
belangrijk. 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 of techniek? 
Dan is Pascal Zuid de juiste keuze; wij 
besteden hier veel aandacht aan. Wil je 
graag de overstap maken naar de havo? 

Deze stap kun je bij ons zetten vanuit de 
speciale havo-kansklas, maar ook vanuit 
de theoretische leerweg. Wij helpen je bij 
het maken van een goed portfolio voor het 
vervolgonderwijs. Pascal Zuid is een school 
waar je met plezier naartoe gaat.

Dit is waar wij voor staan
Iedereen is welkom
Ontdek en ontwikkel jouw talent
Goede sfeer in elke groep
Trots zijn op wie je bent

De extra’s die wij je bieden
Veel keuze in het vmbo-programma 
Allround, Robotica bij techniek, activiteiten 
rondom lezen, Bieb op school, havo-
kansklas, begeleiding topsportleerlingen, 
huiswerkbegeleiding door docent 
en vierdejaars leerlingen, taal- en 
rekenondersteuning, een breed aanbod 
kunstvakken, nieuwe media en het 
ARTtube-project. 

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

Gezellig, warm en veilig; zo omschrijven 
onze 800 leerlingen het Saenredam College. 
Hier ben je van harte welkom en krijg je 
de hulp die je nodig hebt. Onze school is 
eigenlijk net een dorp; iedereen kent elkaar, 
helpt elkaar en staat voor elkaar klaar. 
Je mentor zorgt er samen met jou en je 
klasgenoten voor dat je een leuke, hechte 
klas krijgt. Omdat je ouders heel belangrijk 
voor je zijn, houden we als school graag 
goed contact met ze. Na je schooltijd bij 
ons ga je steeds verder de maatschappij in. 
Dat is best spannend. Om je goed voor te 
bereiden, leer je op onze school veel over 
wat er daar van je verwacht wordt. Ook 
laten we je zien hoe belangrijk jij bent voor 
je omgeving. We willen onze leerlingen alle 

kansen bieden en dus kun je bij ons kiezen 
uit heel veel verschillende vakken. Zo stel je 
zelf je vakkenpakket samen en leer je dát 
wat je graag wilt leren. Naast schoolsucces 
vinden we het ook belangrijk dat je sociale 
vaardigheden ontwikkelt. Jezelf leren 
uitdrukken en durven presenteren voor een 
groep, maakt je sterker. En wie stevig in zijn 
schoenen staat, leert beter!

Dit is waar wij voor staan
Veiligheid
Duidelijkheid
Betrokkenheid

De extra’s die wij je bieden
Onder andere Anglia English,  
Peer2Peer waarbij bovenbouwleerlingen 
onderbouwleerlingen begeleiden, Duits 
voor kaderberoepsgerichte leerweg, Duits, 
Frans, geschiedenis, aardrijkskunde, nask1 
en 2, tekenen en textiele werkvormen als 
examenvakken voor de theoretische leerweg 
en een TL-plusprogramma.

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

Infoavond (voor ouders):
11 dec 2017 - 19.30 uur

Open huis:
1 feb 2018
19.00 - 21.30 uur 

SAENREDAM COLLEGE
Leren, ontdekken, doen!

VMBO PASCAL ZUID

Infoavond (voor ouders):
28 nov 2017 - 19.30 uur

Open huis:
30 jan 2018
18.30 - 21.00 uur
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Zou je best naar het vmbo kunnen, maar 
vind je bijvoorbeeld lezen of rekenen erg 
moeilijk? Heb je daarnaast misschien 
faalangst of vind je het lastig met andere 
leerlingen om te gaan? In dat geval ben 
je van harte welkom op Saenstroom 
opdc. Wij zijn het enige orthopedagogisch 
didactisch centrum in Zaanstad en hebben 
200 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 leerlingen 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. 

Dit is waar wij voor staan
Veiligheid
Aandacht
Leerlingen verder helpen

De extra’s die wij je bieden
Onder andere intensieve begeleiding als 
je dat nodig hebt, een cursus paardrijden, 
veel verschillende buitenschoolse 
activiteiten, veel specialisten waaronder 
een schoolpsycholoog en een 
orthopedagoog en veel aandacht voor 
dyslexie en sociale vaardigheden. 

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

Infoavond (voor ouders):
12 dec 2017 - 19.30 uur
13 dec 2017 - 19.30 uur

Open huis:
10 feb 2018
10.00 uur - 14.00 uur

Infoavond (voor ouders):
12 dec 2017 - 19.30 uur

Open huis:
14 feb 2018
19.00 uur - 21.00 uur

TRIAS VMBO SAENSTROOM OPDC
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Het Trias VMBO en onze 1450 leerlingen 
vind je naast het NS-station Krommenie-
Assendelft. Je kunt bij ons terecht 
in de theoretische leerweg en in de 
beroepsgerichte leerwegen (basis en kader). 
Natuurlijk kun je dan kiezen voor een 
‘normale’ klas, maar we hebben nog meer! 
Wat te denken van de havo-kansklas? De 
ideale klas voor jou als je van je basisschool 
vmbo-t/havo-advies hebt gekregen. Na 
het brugklasjaar kun je dan misschien wel 
overstappen naar havo 2. Heb je talent 
voor Engels? Dan bieden we je tweetalig 
onderwijs in de theoretische leerweg. En 
dan is er ook nog de speciale H3O-klas; 
hier leer je met je hoofd, hart en handen. 
Op het Trias krijg je natuurlijk begeleiding 
van onze docenten, maar we geven je ook 
veel ruimte en eigen verantwoordelijkheid. 
In je lesrooster vind je projectlessen, 
praktijklessen en lessen waarin je veel 
werkt met computers en laptops. Via 
loopbaanoriëntatie ontdek je je talenten 

en maak je kennis met alle beroepen die 
bij jou zouden kunnen passen. Tijdens je 
jaren op het Trias krijg je alle kennis en 
vaardigheden mee om kritisch, zelfstandig 
en zelfverzekerd te worden. Zo ben je 
helemaal klaar voor de volgende stap!

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

De extra’s die wij je bieden
Onder andere Cambridge Engels, een 
uitgebreid loopbaanoriëntatieprogramma 
in leerjaar 1 t/m 4, het vak ondernemen 
in alle leerwegen in de bovenbouw, een 
uitgebreid cultuurprogramma in alle 
leerjaren, stages, vak(ken) op een hoger 
niveau volgen, oriënterend en verdiepend 
beroepsprogramma in 3 en 4 TL en 
masterclasses door vertegenwoordigers  
uit het bedrijfsleven.

Wil je meer weten? 
Kijk dan op www.triasvmbo.nl. 
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Word jij leerling van het Bertrand? Dan 
is voor jou, net als voor onze ruim 1100 
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 allerlei 
keuzevakken te bieden. Hier komt je talent 
tot bloei! Als brugklasser kun je kiezen voor 
de eenjarige brugklas havo/atheneum of de 
1-atheneumklas met alleen vwo-leerlingen. 
Je leert bij ons uit boeken, maar ook via 
je eigen laptop. Ben je goed in een vak? 
Of nieuwsgierig naar een onderwerp? Dan 
krijg je extra uitdagende opdrachten en 
kom je nóg meer te weten! Leren doe je 
niet alleen in de 70-minutenlessen; je trekt 
ook regelmatig de wereld in voor projecten. 
Ben je een vwo-leerling? Dan leer je 

speciaal hoe je iets wetenschappelijk kunt 
onderzoeken. 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 activiteiten georganiseerd voor 
en door onze leerlingen. Kom je ook?!

Dit is waar wij voor staan
Leren met én van elkaar
Een gevarieerd aanbod gericht op jou én de 
maatschappij
Persoonlijke begeleiding
Begrijpelijk en uitdagend onderwijs 

De extra’s die wij je bieden
Onder andere Cambridge Engels, Cansat-
project, Peer2Peer, keuzelessen in klas 
1 t/m 3, jaarlijks maatschappelijke 
themadagen, debatteren in het 
Bertrand Russell Tribunaal, digitale 
klassen, buitenlandse reizen, 
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 dan op www.bertrand.nl.

Wil jij je talent ontdekken? Dan ben je 
op je plek bij het St. Michaël College. 
We kijken als school naar de behoeftes 
die jij hebt en zorgen ook voor een 
fijne, veilige schoolsfeer. Als we ergens 
om bekend staan, dan zijn het wel de 
vele buitenschoolse activiteiten die we 
aanbieden. 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. In alle leerjaren krijg je volop 
keuze in vakken. Zowel op havo als op vwo 

kun je kiezen voor het Technasium. Je werkt 
dan, naast de reguliere vakken, jaarlijks 
aan vier projecten die in samenwerking met 
bedrijven en instellingen buiten de school 
zijn ontwikkeld. Ben je een vwo-leerling en 
doe je het erg goed? Dan is er de vwoXtra-
klas. Hier krijg je meer uitdaging en 
bijzondere vakken. Kortom: voor wie méér 
wil, zijn wij dé school!

Dit is waar wij voor staan
Jezelf ontwikkelen
Leren en groeien
Uitdagend onderwijs
Veel buitenschoolse activiteiten
Samen één

De extra’s die wij je bieden
Onder andere een grote inbreng 
van jou en je medeleerlingen bij 
buitenschoolse activiteiten, bètapartner, 
Universum-, Jetnet- en Olympiadeschool, 
toptalentvriendelijk, Cambridge Engels, 
DELF Frans, DELE Spaans, Goethe 
Duits, Model European Parliament, 
levensbeschouwing en het predicaat 
Excellente school havo en vwo.

Wil je meer weten? 
Kijk dan op www.stmichaelcollege.nl.

Infoavond (voor ouders):
30 nov 2017 - 19.30 uur
13 dec 2017 - 19.30 uur

Open huis:
6 feb 2018
18.00 - 21.00 uur 

BERTRAND RUSSELL COLLEGE ST. MICHAËL COLLEGE
Een geweldige schooltijd! Het SMC, omdat je méér wilt.
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Infoavond (voor ouders):
7 dec 2017 - 19.30 uur
12 dec 2017 - 19.30 uur

Open huis:
20 jan 2018
10.00 - 14.00 uur



Droom je van een internationale toekomst? 
Dan is het belangrijk dat je je diploma haalt, 
goed voorbereid bent op je vervolgstudie 
en baan én weet hoe het werkt in de 
wereld. Dit vraagt om een bepaald soort 
onderwijs: tweetalig onderwijs met een 
internationaal karakter. Dat vind je op het 
Pascal College! We zijn een Elos-school, dat 
betekent Europese leeromgeving op school. 
Onze gymnasium-, atheneum- en havo-
plus-leerlingen bieden we veel extra’s. Wat 
te denken van reizen naar het buitenland, 
extra diploma’s, goed leren onderzoeken, 
organiseren en communiceren en een 
supergoede beheersing van de Engelse 

taal? De 970 leerlingen en de docenten 
van het Pascal College heten je van harte 
welkom. Samen vormen wij een gezellige, 
veilige en kleinschalige school. In de 
onderbouw stel je via speciale X-Modules 
een eigen programma samen. Hierin neem je 
bijvoorbeeld schilderen, bootcamp en koken 
op. Ben je een ondernemend type? Voor 
de bovenbouw havo hebben we de Vecon 
Business School; speciaal voor leerlingen met 
het profiel Economie en Maatschappij. Onze 
hoge slagingspercentages laten zien dat onze 
aanpak werkt! We wensen je als onze leerling 
de mooiste tijd van je leven. 

Dit is waar wij voor staan
Internationaal
Veiligheid
Talentontwikkeling

De extra’s die wij je bieden
Een internationale oriëntatie, TTO (tweetalig 
onderwijs) vanaf het schooljaar 2018-2019, 
Elos-school, Cambridge Engels, extra vakken, 
internationaal erkende (taal)certificaten, 
X-Modules, Vecon Business School (havo) en 
buitenschoolse activiteiten.

Wil je meer weten? 
Kijk dan op www.pascalcollege.nl. 

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. 

Dit is waar wij voor staan
Leren
Verbinden
Excelleren

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 buitensportveld, 
debatclub, musicalgroep, toneelgroep, 
begeleiding hoogbegaafden en 10-jarigen, 
vele excursies en schoolreizen, 
Begaafdheidsprofielschool, Excellente 
school, Bètapartnerschool, Olympiadeschool 
en Topsportvriendelijke school.

Wil je meer weten? 
Kijk dan op www.zaanlands.nl. 

Infoavond (voor ouders):
27 nov 2017 - 19.00 uur

Open huis:
29 jan 2018
18.30 uur - 21.00 uur

Infoavond (voor ouders):
6 dec 2017 - 19.00 uur
12 dec 2017 - 19.00 uur

Open huis:
27 jan 2018
10.00 uur - 13.00 uur

PASCAL COLLEGE ZAANLANDS LYCEUM
Internationaal en tweetalig onderwijs – Verleg je grenzen!  
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Praktijkonderwijs

 PRAKTIJKSCHOOL DE BRUG
 Saenredamstraat 39, 1566 KL Assendelft
 Tel: 075 621 06 88
 E-mail: administratie@praktijkschooldebrug.nl
 www.praktijkschooldebrug.nl
 Infoavond  19-12-17 19.30 uur
 Open huis  08-02-18 19.00 - 21.00 uur
     

 DE FAAM, SCHOOL VOOR 
 PRAKTIJKONDERWIJS
 Blooksven 21, 1504 AN Zaandam
 Tel: 075 631 26 76
 E-mail: info@defaam.org 
 www.defaam.org
 Infoavond 06-12-17 19.30 uur
 Open huis  05-02-18 19.00 - 21.00 uur

 

Vmbo

 COMPAEN VMBO
 Nieuwendamstraat 6, 1507 JE Zaandam
 Tel: 075 612 63 03
 E-mail: administratie@compaenvmbo.nl 
 www.compaenvmbo.nl
 Infoavond  06-12-17 19.30 uur
 Open huis 22-01-18 19.00 - 21.00 uur
     

 ZUIDERZEE COLLEGE 
 Zuiderzee 200, 1503 HZ Zaandam
 Tel: 075 616 60 69
 E-mail: info@zuiderzee-college.nl
 www.zuiderzee-college.nl
 Infoavond 04-12-17 19.30 uur 
 Open huis  23-01-18 19.00 - 21.30 uur

 PASCAL ZUID 
 Middelven 2, 1504 BZ Zaandam
 Tel: 075 616 79 00
 E-mail: info@pascalzuid.nl 
 www.pascalzuid.nl
 Infoavond  28-11-17 19.30 uur
 Open huis  30-01-18 18.30 - 21.00 uur
  

 SAENREDAM COLLEGE
 Elvis Presleystraat 1, 1544 LM Zaandijk
 Tel: 075 640 91 30
 E-mail: administratie@saenredam.nl
 www.saenredam.nl
 Infoavond  11-12-17 19.30 uur
 Open huis  01-02-18 19.00 - 21.30 uur
     

 TRIAS VMBO 
 Saendelverlaan 1, 1561 KS Krommenie
 Tel: 075 647 88 10
 E-mail: directie@triasvmbo.nl 
 www.triasvmbo.nl
 Infoavond 12-12-17 19.30 uur
  13-12-17 19.30 uur   
 Open huis  10-02-18 10.00 - 14.00 uur

Orthopedagogisch didactisch centrum

 SAENSTROOM OPDC 
 Noorderstraat 3, 1521 KA Wormerveer
 Tel: 075 621 37 25
 E-mail: info@saenstroom.nl 
 www.saenstroom.nl
 Infoavond  12-12-17 19.30 uur
 Open huis 14-02-18 19.00 - 21.00 uur
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Havo/vwo

 BERTRAND RUSSELL COLLEGE
 Onderbouwlocatie: 

 Erasmusstraat 1, 1561 KD Krommenie
 Tel: 075 640 41 04
 E-mail: brchv@bertrand.nl
 www.bertrand.nl
 Infoavond  07-12-17 19.30 uur  
  12-12-17 19.30 uur 
 Open huis  20-01-18 10.00 - 14.00 uur
     

 ST. MICHAËL COLLEGE 
 Leeghwaterweg 7, 1509 BS Zaandam
 Tel: 075 612 74 74
 E-mail: info@stmichaelcollege.nl 
 www.stmichaelcollege.nl
 Infoavond  30-11-17 19.30 uur
  13-12-17 19.30 uur   
 Open huis  06-02-18 18.00 - 21.00 uur
     

 PASCAL COLLEGE
 Pascalstraat 4, 1503 DA Zaandam
 Tel: 075 616 73 55
 E-mail: info@pascalcollege.org 
 www.pascalcollege.nl
 Infoavond  27-11-17 19.00 uur havo/vwo
   20.00 uur ath./gymn.
 Open huis  29-01-18 18.30 - 21.00 uur
     

 ZAANLANDS LYCEUM 
 Vincent van Goghweg 42, 1506 JD Zaandam
 Tel: 075 617 00 55
 E-mail: info@zaanlands.nl 
 www.zaanlands.nl
 Infoavond  06-12-17 19.00 uur 
  12-12-17 19.00 uur  
 Open huis  27-01-18 10.00 - 13.00 uur
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