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Van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs
De grote stap naar het voortgezet onderwijs (VO)
Voor de leerlingen uit groep 8 is het een spannende tijd: het oriënteren en
inschrijven op een middelbare school. Wij willen de leerlingen en ouders zo goed
mogelijk begeleiden bij de overstap van het primair onderwijs naar het voortgezet
onderwijs. Hieronder vindt u een stappenplan voor de overgang van het primair
onderwijs naar het voortgezet onderwijs. In dit stappenplan geven wij aan hoe de
overgang verloopt, hoe het schooladvies tot stand komt en wat de
verantwoordelijkheden zijn van de school en de ouders.
Juni groep 7: voorlopig advies
De interne begeleider en de leerkracht van groep 7 bespreken de ontwikkeling van
de leerlingen. Dit gebeurt aan de hand van cito-resultaten uit groep 6 en 7,
resultaten uit de methodetoetsen en aan de hand van overige kindkenmerken, zoals
motivatie, doorzettingsvermogen, interesse en de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Ook specifieke onderwijsbehoeften in het kader van passend onderwijs spelen een
rol bij het tot stand komen van het voorlopig advies. Het voorlopig schooladvies
wordt met kinderen en ouders besproken tijdens het voorlopig adviesgesprek.
Tijdpad groep 8
September groep 8: kennismaking
In september is er een kennismakingsgesprek met het kind, de leerkracht en de
ouders. Het kind wordt gevraagd naar welbevinden en verwachtingen voor dit
schooljaar. Met ouders worden afspraken gemaakt op welke manier het contact met
de leerkracht wordt onderhouden.
Informatie-avond voortgezet onderwijs 16 september
Op woensdagavond 16 september is er op de Weiert een informatieavond voor de
ouders. Normaliter wordt deze avond begonnen met algemene informatie over de
verwijzing en de leerrichtingen in het voortgezet onderwijs. Dit jaar moeten we dit
vanwege de corona-maatregelen anders organiseren, omdat we geen grote groep
ouders in een lokaal kunnen uitnodigen. U wordt daarom gevraagd om uzelf goed
in te lezen middels deze informatiebrief. Het is allereerst van belang dat u een klein
beetje weet wat de leerrichtingen in het voortgezet onderwijs betekenen. We
verwijzen u hiervoor naar bijlage 2. Uiteraard kunt u bij onduidelijkheden navraag
doen bij juf Ellen, of alvast bij de VO-school die op dit moment uw interesse heeft.
Op deze informatie-avond komen het Terra College, het Carmel College, Het Esdal
College en het Hondsrug College korte presentaties geven. U kunt zich voor twee
presentaties van te voren opgeven. Deze keuze kan voor de scholen zijn die nu al de
interesse van u of uw kind hebben, maar eventueel ook juist voor de scholen waar u
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nog minder over weet. (u zult namelijk de scholen van interesse vast ook nog vaker
dit jaar bezoeken tijdens open dagen).
Hoe bijzonder en belangrijk deze eerste informatieavond ook voor ouders en
kinderen kan zijn, we verzoeken u dit jaar om alleen (één ouder/verzorger) te komen,
zodat we in de organisatie maximaal zes volwassenen per lokaal kunnen indelen.
November groep 8: afname cito-toets, kindgesprekken en opstellen focusplan
Op de Weiert nemen we de toetsen die normaliter in januari worden afgenomen
(M8), al in de eerste week van november af (de normering wordt aangepast aan
deze vroegere afname, volgens de normering Cito B8 (begin 8).
De resultaten worden met de kinderen besproken en de kinderen stellen met hulp
van hun leerkracht zelf leerdoelen vast:
Waar ben je trots op?
Waar wil je dit jaar beter in worden?
Wil je je zwakke punten aanpakken, of juist je sterke punten verder versterken?
Deze doelen worden genoteerd in een zogenaamd ‘focusplan’. De kinderen en
leerkrachten houden de voortgang en de groei bij. Dit wordt doorgaans als zeer
motiverend ervaren.
De resultaten van de Citotoets en de opbrengsten uit deze gesprekken worden ook
met de ouders besproken. U krijgt in november een uitnodiging voor dit
‘voortgangsgesprek’.
November-december groep 8: het kiezen van een middelbare school
Verschillende scholen houden al open dagen. Houd de websites van de scholen in
de gaten. Indien wij van scholen informatie krijgen, sturen wij dit uiteraard naar u
door.
Hoe kiest u een geschikte school?
U wilt de beste middelbare school voor uw kind. En dat is begrijpelijk. Alleen is de
keuze enorm natuurlijk. Uiteraard kijkt u waar de vriendjes en vriendinnetjes van uw
kind heen gaan, en kijkt u vooral naar een school waar uw kind zich zelf prettig voelt,
maar u wilt wel een school voor uw kind die hem of haar goed opleidt. En het liefst
is het eentje op fietsafstand.
Natuurlijk kunt u naar alle open dagen gaan om te kijken welke school geschikt lijkt.
Maar handiger is als u van tevoren al wat gegevens hebt over de middelbare school.
Op internet vindt u namelijk allerlei data en cijfers over de middelbare
scholen in de buurt. Een goede bron van informatie is de website
'scholen op de kaart'. U kunt hier de plaatsnaam of postcode
invullen en vervolgens het schoolniveau van uw kind. U ziet dan
meteen welke scholen er in de buurt van Odoorn in aanmerking
komen.
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Alle kinderen met een VMBO-advies kunnen in principe op alle VO-scholen in
Emmen en Borger terecht. Voor het kiezen van de school kan verder het profiel al
van belang zijn. De meeste scholen bieden alle profielen aan, maar treden met een
bepaald profiel meer naar buiten, omdat daar de specialisatie van de school ligt. Zo
richt de ene school zich vooral op sporttalenten, en een andere school bijvoorbeeld
vooral op agrarische vakken of ICT. Dit kan handig zijn als uw kind al een beetje
weet in welke richting hij/zij wil leren. Via de informatiefolders en alle open dagen
zal dat goed worden uitgelegd.
Januari groep 8: adviesgesprekken
Het voorlopig advies wordt afgewogen tegen de huidige prestaties en de
kindkenmerken en vervolgens wordt er een definitief advies vastgesteld. Het
definitieve schooladvies is leidend voor aanname op het voortgezet onderwijs.
Vervolgens vindt het adviesgesprek plaats. Tijdens dit gesprek wordt het advies van
de leerkrachten met de ouders en leerling besproken.
Bij blijvend verschil van inzicht heeft u als ouder het recht om een eigen visie toe te
voegen aan het onderwijskundig rapport dat bij de inschrijving (voor 1 maart) wordt
verstuurd. Het onderwijskundig rapport (het dossier met de gegevens die op de
Weiert van uw kind zijn geregistreerd) zal hierna met uw toestemming worden
gedeeld met de school voor voortgezet onderwijs.
Februari groep 8: start van inschrijving
Begin februari start de inschrijving voor het voortgezet onderwijs. U krijgt van onze
school een aanmeldformulier voor de school van uw keuze mee naar huis. De
meeste scholen willen de inschrijving voor 1 maart ontvangen.
Maart: oefenen voor de eindtoets
Wij zijn van mening dat kinderen niet al teveel moeten oefenen voor een toets. De
toets meet immers wat de kinderen in de laatste schooljaren hebben geleerd; daar
kun je niet op het laatste moment extra voor oefenen. Wél wordt er soms geoefend
om kinderen bekend te maken met de vraagstelling van toetsen en om een
gedisciplineerde toetshouding aan te leren:
hoe bereid je je voor?
hoe zorg je dat je ‘gefocust’ blijft?
wat doe je bij onzekerheid?
De kinderen oefenen deze maand met een speciaal door Iep uitgegeven
oefenboekje: zo weten zij alvast hoe de Iep-toets eruit ziet. Ervaring leert dat
kinderen na het maken van de oefentoets opgelucht zijn en hun vertrouwen richting
de eindtoets wordt vergroot.
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April groep 8: de centrale eindtoets
Op 20 en 21 april nemen we de Centrale Eindtoets af. Op de Weiert is de keuze
gevallen op de Iep-toets (zie bijlage 1 voor meer uitleg). Leerlingen met een
dyslexieverklaring krijgen de toets via een luisterversie en eventueel vergroot
aangeboden. Wanneer de uitslag binnen is, heroverwegen wij het schooladvies,
indien de uitslag afwijkt van het door de leerkracht gegeven advies. Het
schooladvies mag alleen naar boven worden bijgesteld.
Juni/juli groep 8: kennismaking VO
De meeste scholen nodigen de kinderen uit voor een kennismakingsdag op een
doordeweekse schooldag. Vanzelfsprekend mag uw kind vrij van onze school, maar
geef dit wel even van te voren aan bij de leerkracht of schoolleider.
Verantwoordelijkheden
De school zorgt voor:
voorlichting aan de ouders over het voortgezet onderwijs
voorlichting aan de leerlingen over het voortgezet onderwijs
het tijdig aanleveren van het aanmeldingsformulier (maar is nooit
verantwoordelijk voor de uiteindelijke inschrijving)
het onderhouden van contacten via de verschillende ouder(/-kind)gesprekken
en het geven van een weloverwogen schooladvies

Wij verwachten van ouders:
dat zij zich laten informeren over de procedure en de organisatie van het
voortgezet onderwijs
dat zij zich samen met hun zoon/dochter oriënteren op een geschikte school
op basis van het advies
dat zij hun zoon of dochter inschrijven op een middelbare school op basis van
het advies
Heeft u vragen of tips over de verwijzingsprocedure of over de informatie in deze
brief, dan kunt u hierover altijd contact opnemen met de leerkracht of de
schoolleider.
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Bijlage 1: De Iep-toets
De Weiert neemt sinds 2018 de Iep-toets af in plaats van de Citotoets. Hier is op
grond van volgende sterke punten voor gekozen:
Iedere leerling in zijn kracht: van makkelijk naar moeilijk
De IEP Eindtoets is zo gemaakt dat iedere leerling de toets kan maken. De opgaven
in de IEP Eindtoets lopen op in moeilijkheidsgraad. Het begint met gemakkelijke
opgaven (dat neemt voor veel leerlingen een hoop zenuwen weg) en eindigt met
moeilijkere opgaven. Zo ervaart iedere leerling een succesgevoel en krijgt iedere
leerling de eerlijke kans om te laten zien wat hij kan.
Combinatie van gesloten én open vragen
De IEP Eindtoets is de enige eindtoets die ook open vragen gebruikt. Deze manier
van vragen, waar de leerling zelf het antwoord mag invullen, verhoogt de validiteit
van de toets.
Overzichtelijke indeling en vormgeving
De IEP Eindtoets is zo ingedeeld dat de leerling zo weinig mogelijk hoeft te zoeken
naar wat er van hem wordt verwacht. De leerling werkt in één boekje. Bij lezen staat
de tekst op de ene pagina en de vragen en antwoordmogelijkheden op de pagina
ernaast. Zo hoeven leerlingen niet heen en weer te bladeren en kunnen ze zich
concentreren op de vragen.
Frisse en herkenbare vormgeving
Doordat de vragen in de IEP Eindtoets aansluiten bij de belevingswereld van de
leerlingen, vinden de leerlingen de toets zelfs leuk om te maken. Het gebruik van
alleen functionele, maar wel frisse afbeeldingen draagt daaraan bij. Leerlingen
vergeten dat ze getoetst worden en kunnen dus echt laten zien wat ze in hun mars
hebben.
Ook voor leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften
Bij de ontwikkeling van de IEP Eindtoets is standaard al rekening gehouden met het
toetsen van leerlingen met een speciale ondersteuningsbehoefte, zodat ook zij de
toets gewoon kunnen maken. De lettertype en opmaak dragen hieraan bij.
Kijk voor meer informatie op: https://www.toets.nl/voorouders
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Bijlage 2: Schooladvies en leerrichtingen VMBO/HAVO/VWO
In groep 8 krijgen leerlingen een schooladvies van de basisschool. Dit advies
bepaalt op welk niveau een leerling instroomt in het voortgezet onderwijs. Het
voortgezet onderwijs kent een aantal niveaus.
Niveau vmbo
Vmbo staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Het vmbo duurt 4
jaar en biedt praktijkopleidingen en theoretische opleidingen. In de onderbouw, de
eerste en tweede klas, worden algemene vakken gegeven. Aan het einde van het
tweede jaar kiezen de vmbo-leerlingen een leerweg en een specialisatie, het profiel.
Leerlingen worden op het vmbo in principe voorbereid op het mbo. Sommige
leerlingen stromen na het examen door van vmbo naar havo.
Leerwegen
Het vmbo heeft vier verschillende leerwegen:
✓ theoretische leerweg (vmbo-t)
✓ gemengde leerweg (vmbo-g)
✓ kader beroepsgerichte leerweg (vmbo-k)
✓ basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-b)
Voor leerlingen van het vmbo die extra ondersteuning nodig hebben is er
soms leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) op de school. Deze extra
ondersteuning bestaat bijvoorbeeld uit bijlessen of huiswerkbegeleiding. Indien
leerlingen hiervoor mogelijk in aanmerkingen komen, wordt dit op de basisschool al
gesignaleerd en met ouders besproken. Mogelijk wordt de leerling dan voor een
LWOO-onderzoek aangemeld om in aanmerking voor de ondersteuning te komen.
Het advies van dit onderzoek is dan bindend.
Niveau havo
Havo staat voor hoger algemeen voortgezet onderwijs. Het havo duurt vijf jaar en
bereidt leerlingen voor op het hoger beroepsonderwijs. Het tempo en niveau ligt
hoger dan op het vmbo. Er wordt meer gericht op zelfstandig werken, lezen en
schrijven en er wordt meer huiswerk gegeven. Aan het einde van het derde jaar
kiezen havisten een profiel. Leerlingen worden op het havo in principe voorbereid
op het hbo. Sommige leerlingen stromen na het examen door van havo naar vwo.
Een kleine groep stroomt door naar een mbo-opleiding.
Profiel
In de onderbouw, de eerste, tweede en derde klas, worden algemene vakken
gegeven. Hierna wordt een van de vier profielen gekozen:
✓ Natuur en techniek (NT)
✓ Natuur en gezondheid (NG)
✓ Economie en maatschappij (EM)
✓ Cultuur en maatschappij (CM)
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Niveau vwo
Vwo staat voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Het vwo duurt zes jaar
en bereidt leerlingen voor op een wetenschappelijke opleiding aan de universiteit.
Na het vwo kunnen leerlingen ook kiezen voor een studie aan een hogeschool
(HBO). Goed kunnen leren is aan het vwo een vereiste. Het vwo bestaat uit twee
richtingen: het atheneum en het gymnasium. Het belangrijkste verschil is dat op het
gymnasium de vakken Grieks en Latijn worden gegeven. Aan het einde van het
derde jaar kiezen vwo’ers een profiel.

Praktijkonderwijs
Praktijkonderwijs is er voor leerlingen voor wie het vmbo te hoog gegrepen is.
Leerlingen worden in het praktijkonderwijs voorbereid op werk, wonen en het leven.
Het praktijkonderwijs kent geen maximum aantal schooljaren. De opleiding stopt als
een leerling 18 jaar wordt. Een kleine groep stroomt na het praktijkonderwijs door
naar het mbo. Ouders van kinderen die naar het praktijkonderwijs gaan, zijn in de
basisschooltijd vaak al eerder dan in groep 8 op de hoogte en worden samen met
het kind nauwkeurig bij het proces van onderzoek en aanmelding betrokken.

