
 

Informatiekaart voortgezet onderwijs  

Op deze informatiekaart vindt u de belangrijkste informatie in het traject naar de middelbare school.  

 

 

 

Hoe komt het schooladvies tot stand? 

Medio groep 8 krijgt uw kind een advies over het best passende niveau in het 
voortgezet onderwijs. Passend betekent in deze context: aansluitend bij de 
onderwijsbehoefte en capaciteiten van uw kind. Dit advies wordt gevormd op 
basis van drie elementen, te weten: het kind, de scores en de aanleg.  

• Er wordt gekeken naar inzet, (huis)werkhouding, zelfstandigheid, 
taakgerichtheid en probleemoplossend vermogen. Een probleem kan 
inhoudelijk zijn, maar ook ‘Ik snap het niet, wat nu?’.  

• Vanaf groep 6 tellen de scores voor rekenen en begrijpend lezen mee 
voor het advies. De vaardigheidsscores voor deze vakken worden getoetst 
aan de normen van het voortgezet onderwijs. Daarnaast worden voor een 
meer volledig beeld ook de scores voor lezen en spelling meegewogen. 
Deze gegevens komen allen uit ons leerlingvolgsysteem.  

• In groep 7 wordt de drempeltoets gemaakt. Deze toets geeft, vanuit een 
externe invalshoek, inzicht over de aanleg voor verschillende 
vakgebieden.  

• Alle schooladviezen worden afgestemd in comité met directie, IB, 
leerkrachten van groep 7 en 8.  

 
In groep 8 wordt in april de verplichte eindtoets afgenomen. Op De Zuidwester 
wordt gewerkt met de IEP-toets. Deze toets is geen onderdeel van het 
verwijzingstraject. Echter is de score beduidend hoger dan het gegeven advies, 
dan wordt het advies heroverwogen. Incidenteel leidt dit tot een aanpassing van 
het advies. Dit geldt niet voor een lagere score.  
 
 

 

Tijdpad naar het voortgezet onderwijs 

Groep 6:  
• De scores voor begrijpend lezen (M6+E6) en rekenen (M6+E6) tellen mee 

voor het advies.  
Groep 7:   

• De observaties met betrekking tot inzet, (huis)werkhouding, 
zelfstandigheid, taakgerichtheid en probleemoplossend vermogen tellen 
mee voor het advies.  

• De scores voor begrijpend lezen (M7+E7) en rekenen (M7+E7) tellen mee 
voor het advies.  

• De drempeltest (Boom test uitgevers 2007) wordt gemaakt en 
besproken.  

• Eind groep 7 wordt een voorlopig advies gegeven en worden de 
onderwijsbehoeften en wensen m.b.t. het voortgezet onderwijs 
geïnventariseerd.  

Groep 8:  
• De observaties met betrekking tot inzet, (huis)werkhouding, 

zelfstandigheid, taakgerichtheid en probleemoplossend vermogen tellen 
mee voor het advies.  

• De scores voor begrijpend lezen (M8) en rekenen (M8) tellen mee voor 
het advies.  

• In februari volgt het definitieve advies van de basisschool. Dit advies is 
leidend in het aannamebeleid van het voorgezet onderwijs.   

• Na het advies volgt de inschrijfperiode.  
 
 
 
 



 

Schoolkeuze 

Als het definitieve advies gegeven is, volgt het daadwerkelijk inschrijven op de 
middelbare school.  

 

Jaarlijks begint het open-dagen-seizoen met het uitreiken van Het Brugboek, 
waarin alle scholen voor voortgezet onderwijs in de regio staan beschreven. U 
kunt de scholen zelf bezoeken tijdens informatieavonden en open dagen. Voor 
data kunt u zich wenden tot www.brugweb.nl.  

 

Om de best passende school te kiezen kunt u naast de capaciteiten van uw kind 
bijvoorbeeld letten op het didactisch model, speciaal zorgaanbod, scores bij de 
inspectie, bijzondere vakken binnen en buiten het lesrooster, extra faciliteiten en 
niet in de laatste plaats de sfeer.  

En verder…. 

Het kan prettig zijn om met uw kind in groep 7 reeds één of een aantal open 
dagen te bezoeken. Voor de inschrijfprocedure maken kinderen met een VMBO-
t/HAVO/VWO-advies een top 5 van scholen waar zij naartoe zouden willen. En in 
het geval van VMBO-b/VMBO-k een top 2. Voor uitleg over de lotingsprocedure 
verwijzen wij naar de informatieavond voortgezet onderwijs en 
www.brugweb.nl.  

 

Jaarlijks organiseren wij op school een informatieavond voortgezet onderwijs 
voor ouders van kinderen in de groepen 7 en 8. Op deze avond krijgt u inzicht in 
het voortgezet onderwijs van nu.  

 

In het geval van uitzonderingen op cognitief op sociaal-emotioneel gebied kan 
worden afgeweken van bovenstaand tijdpad.    
 

http://www.brugweb.nl/
http://www.brugweb.nl/

