AANMELDINGS- & INSCHRIJVINGSPROCEDURE HAVO/VWO St. Michaël College 2021-2022
De hieronder beschreven aanmeldings- & inschrijvingsprocedure is in overeenstemming de Zaanse
POVO-Overstap. Dit is het in Zaanstad gemeenschappelijk vastgestelde beleid van Aanmelding en
Inschrijving. Uitgangspunt van het beleid is dat de scholen bij de inschrijving zoveel mogelijk recht
willen doen aan de voorkeuren van ouders en leerlingen, maar dat zij om redenen voortvloeiend uit
hun algemene zorgplicht voor goed onderwijs soms leerlingen niet kunnen inschrijven wegens
ontoelaatbaarheid of overcapaciteit.
AANMELDINGSPROCEDURE
Aanmeldingfase
De officiële aanmeldingstermijn sluit op vrijdag 19 maart 2021. Inschrijvingen ná dit tijdstip worden
pas in behandeling genomen (bijzondere redenen daargelaten) na het doorlopen van de procedure met
de tijdig ingestuurde aanmeldingen. Een aanmelding geldt alleen als zodanig als alle voor de
aanmelding relevante gegevens zijn ingevuld in ELK (Elektronisch Loket Kernprocedure). De inschrijving
staat in eerste instantie open voor leerlingen die in de gemeenten Zaanstad, Wormerland, Landsmeer,
Oostzaan en de woonplaatsen West-Graftdijk, Oost-Graftdijk, Marken-Binnen en Starnmeer en de
woonplaats De Woude Gemeente Castricum) woonachtig zijn of daar de basisschool gevolgd hebben
en/of voor leerlingen die deel uitmaken van de jeugdopleiding van voetbalclub AZ. Indien bekend is
dat een leerling op 1 augustus feitelijk woonachtig zal zijn in een van bovenstaande gemeenten of
woonplaatsen dan wordt die leerling gelijkgesteld met leerlingen uit bovengenoemde gemeenten
c.q. woonplaatsen.
Afhankelijk van de ruimte of eventuele bijzondere redenen kunnen ook leerlingen uit andere regio’s in
aanmerking komen voor inschrijving. Voor leerlingen van een basisschool buiten het inschrijvingsgebied
geldt dat de “Zaanse gegevens” volledig moeten worden aangeleverd, inclusief het onderwijskundig
rapport. Ouders ontvangen schriftelijk bericht van ontvangst en het in behandeling nemen van de
aanmelding.
Behandelingsfase
Resultaat van de behandelingsfase is dat van alle leerlingen bekend is of zij toelaatbaar zijn voor
havo/vwo in het reguliere onderwijs. Er is sprake van toelaatbaarheid als de leerling een havo-, een
vwo- of een gymnasiumadvies heeft gekregen van de basisschool én op het St. Michaël College voldaan
kan worden aan de eventuele extra ondersteuningsbehoefte van de leerling. In het kader van passend
onderwijs blijft de school waar de leerling wordt aangemeld verantwoordelijk voor het vinden van een
school waar aan de extra ondersteuningsbehoefte kan worden voldaan, in overleg met de
ouder(s)/verzorger(s). Als de toelatingscommissie van het St. Michaël College oordeelt dat het
St. Michaël College niet in de extra ondersteuning kan voorzien, zal in overleg met
ouder(s)/verzorger(s) gezocht worden naar een school die de ondersteuning kan bieden.
Reden voor de inschrijving kan zijn dat een leerling wegens persoonlijke omstandigheden is
aangewezen op onderwijs op het St. Michaël College. In alle gevallen volgt overleg met de
ouder(s)/verzorger(s) over de vraag of aan de zorg- of ondersteuningsvraag kan worden voldaan. Het is
raadzaam dit overleg ruim vóór 19 maart 2021 te voeren. Naar aanleiding van het overleg beslist de
toelatingscommissie van het St. Michaël College of er sprake is van een zorgvraag waaraan voldaan kan
worden.
Inschrijvingsfase
Nadat bepaald is welke leerlingen toelaatbaar zijn, wordt overgegaan tot inschrijving van deze
leerlingen volgens de toelatingsprocedure.
Mocht er sprake zijn van een overaanmelding ten opzichte van de capaciteitsgrenzen van leerjaar
1 op het St. Michaël College, dan wordt de voorrang van inschrijving bepaald door de criteria
vastgelegd in het de Zaanse POVO-Overstap.
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INSCHRIJVINGSPROCEDURE
Gelet op de afspraken die gemaakt zijn tussen het voortgezet onderwijs en de gemeente Zaanstad is er
een maximum aan het aantal leerlingen dat wij kunnen plaatsen in onze brugklas.
A. Directe toelating
1. Conform de Zaanse POVO-Overstap (art. 4.4) worden als eerste ingeschreven de leerlingen van wie
er op 1 april 2021 al een broer en/of zus ingeschreven staat als leerling van het St. Michaël College.
2. Conform de Zaanse POVO-Overstap (art. 4.6) worden in het kader van het schooleigen beleid
vervolgens de leerlingen ingeschreven van wie er op 1 april 2021 een ouder werkzaam is op het
St. Michaël College.
3. Conform de Zaanse POVO-Overstap (art. 4.5) worden de leerlingen ingeschreven op wie de
hardheidsclausule (persoonlijke omstandigheden) van toepassing is én van wie de
toelatingscommissie heeft bepaald dat er aan de zorg- of ondersteuningsvraag vraag voldaan kan
worden. Van een bijzondere zorg- of ondersteuningsvraag is sprake wanneer wordt vastgesteld dat
alleen op het St. Michaël College kan worden voldaan aan de zorgvraag. Voor de meeste zorg- of
ondersteuningsvragen kan op alle scholen voor voortgezet onderwijs passende begeleiding worden
geboden.
B. Indirecte toelating
Vervolgens worden alle andere toelaatbaar verklaarde leerlingen ingeschreven.
• Als het aantal toelaatbaar verklaarde leerlingen (minus de direct toegelaten leerlingen ) het aantal
beschikbare plekken niet overstijgt, worden alle toelaatbaar verklaarde leerlingen toegelaten.
• Als het aantal toelaatbaar verklaarde leerlingen (minus de direct toegelaten leerlingen) het aantal
beschikbare plekken overstijgt, wordt er overgegaan tot loting.
• De loting vindt plaats in aanwezigheid van de lotingscommissie. Van de loting wordt een verslag
gemaakt.
C. Plaatsing
Bij de plaatsing van de leerling wordt gekeken naar het advies van de basisschool de leervorderingen
en het onderwijskundig rapport. Voor plaatsing in de vwoXtra-stroom kan een selectie nodig zijn.
Over inschrijving van de (eventueel) niet op het St. Michaël College toegelaten leerlingen zal
overleg plaatsvinden met de andere scholen voor voortgezet onderwijs in de Zaanstreek.
NB: Als de ouders menen dat bovenstaande procedure niet naar behoren is gevolgd, kunnen zij bij het
bestuur van het St. Michaël College bezwaar indienen. Hiervoor dienen zij het bezwaarformulier te
gebruiken dat op aanvraag te verkrijgen is. Vervolgens zal zo snel mogelijk contact met de ouders
worden opgenomen. Mocht dit niet leiden tot een bevredigende oplossing, dan wordt het bezwaar
voorgelegd aan een gemeenschappelijke commissie van de Zaanse VO-scholen.
D. Tijdpad
Het doorlopen van de procedure zal tijd in beslag nemen. Twee data zijn belangrijk voor de ouders.
a. de aanmelding sluit op vrijdag 19 maart 2021.
b. Op donderdag 8 april 2021 ontvangen de ouders bericht van de VO school over de inschrijving van
hun zoon/dochter op de school van de 1e voorkeur dan wel op de school van de 2e voorkeur,
3e, 4e of 5e voorkeur.
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E. Heroverweging
Indien het advies van de basisschool wordt aangepast op grond van een heroverweging, na de eindtoets
basisonderwijs, dan komt de leerling in aanmerking voor een school waar onderwijs gegeven wordt op
het niveau van het aangepaste advies. Uiterlijk 4 juni 2021 overleggen de basisscholen de namen van
de betreffende leerlingen. Twee situaties zijn mogelijk:
a. er is plaats op de school van 1e voorkeur, de leerling kan worden ingeschreven
b. er is geen plaats op de school van 1e voorkeur, de leerling zal worden geplaatst op de school van 2e
3e, 4e of 5e voorkeur. Dit wordt in de gezamenlijkheid van de havo/vwo-scholen bepaald.
De ouders van de leerlingen die zich hebben aangemeld met een aangepast advies ontvangen op
11 juni 2021 bericht over de definitieve inschrijving.
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