
Informatieavond groep 8



Doel van deze informatiepresentatie 

➢ Praktische zaken rondom groep 8
➢ Gang van zaken rondom Voortgezet Onderwijs 
➢ Voorlopig Advies
➢ Inschrijving Voortgezet Onderwijs traject



Dagelijkse gang van zaken in groep 8 

➢ Chromebooks - Classroom
➢ Huiswerk op dinsdag - studievaardigheden en 

donderdag werkwoordspelling/rekenen
➢ Huiswerk is op twee niveaus, dit zal differentiatie 

zijn in de hoeveelheid of niveau, wisselend per 
onderwerp

➢ Zelfstandigheid, leren plannen, is belangrijk
➢ Werkstuk en boekverslag
➢ Spreekbeurt en boekbespreking



                        Website
➢ Agenda
➢ Huiswerk
➢ Toetsdata
➢ Belangrijke informatie over open dagen VO- let hierbij 

vooral op de site vanbasisnaarbrug.nl
➢ Actuele onderwerpen waar we aan werken in de groep



Extra activiteiten in groep 8
➢ Handbaltoernooi
➢ Bezoek Voortgezet Onderwijs
➢ Schoolreisje 
➢ Kamp (11,12,13 mei)
➢ Musical
➢ etc.



Beleid mobiele telefoon 
➢ In de klas hebben de leerlingen geen mobiele telefoon 

bij zich.

➢ Heeft uw zoon/dochter toch een keer zijn mobiel mee 
naar school, dan is de leerkracht hiervan op de hoogte 
gesteld, en mag deze bewaard worden in de kast van de 
leerkracht.



         Traject Voortgezet Onderwijs 
➢ Alle leerlingen hebben een voorlopig advies gekregen 
➢ Vervolg voorlopig adviesgesprekken zijn voor/na de 

herfstvakantie.
➢ Bij rapport in februari brief met definitief advies
➢ Mocht het advies anders zijn, dan heeft u dat hiervoor 

al van ons gehoord.
➢ Begin maart  zijn de inschrijfgesprekken
➢ Ouders en leerling kiezen een school en leveren het 

ingevulde inschrijfformulier bij de leerkracht van groep 
8 in. Wij doen de rest.



Eindtoets en def. advies
➢ 20 en 21 april 2022 is de afname IEP-toets
➢ Scoort een leerling hoger, dan kan het advies, in 

overleg, worden bijgesteld

➢ Uiteindelijk plaatsing wordt beslist door de VO-school, 
dit geldt ook voor de brugklassen

➢ Belangrijk zijn werkhouding, planning en motivatie
➢ Warme overdracht met het Voortgezet Onderwijs



Niveaus Voortgezet Onderwijs 
➢ VMBO-B
➢ VMBO-K
➢ VMBO-T
➢ HAVO
➢ VWO



Niveaus Voortgezet Onderwijs 



Scholen Voortgezet Onderwijs 
➢ Oostwende
➢ Aeres
➢ Vathorstcollege
➢ Corlaercollege
➢ Griftland
➢ Baarnsch Lyceum

➢ Waltheim
➢ Hooghe Landt
➢ Guido
➢ Farel
➢ Nieuwe Eemland
➢ Etc.



Informatie Voortgezet Onderwijsscholen 

Website vanbasisnaarbrug.nl voor:
https://vanbasisnaarbrug.nl/

Hier zijn te vinden:
➢ Belangrijke data rondom de procedure inschrijving
➢ Open dagen
➢ Niveaus
➢ Identiteit

https://vanbasisnaarbrug.nl/


                        Vragen ?? 

Mocht u vragen hebben over deze presentatie dan 
kunt u een Parro sturen naar Elise Koelewijn,
Alinda Koelewijn of Jaco Hartevelt

Ook kunt u ons dagelijks na schooltijd bereiken op 
telefoonnummer 033-2981395


