
  

 
 

 

 
Een nieuwe stap 
 
In de bovenbouw gaan we samen met de kinderen 
nadenken over de te nemen stap richting het 
Voortgezet Onderwijs (VO). In de klas werken we toe 
naar meer zelfstandigheid, leren we iets over handig 
aanpakken van huiswerk en de werking van je 
hersenen. We praten ook over middelbare scholen en 
delen hierover ervaringen.  
 
Echt weten hoe het is, lukt nog niet, maar de kinderen 
kweken wel nieuwsgierigheid, want ze zijn er aan het 
einde van groep 8 echt aan toe. In deze korte 
brochure willen we u als ouder meenemen in deze 
stap en u voorzien van een aantal handige tips. 

  

Data: 
 
juni eind 7:                    Voorlopig advies groep 7  
februari midden 8:     Definitieve advies groep 8 
1 maart:                          Inschrijfdeadline groep 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Op weg naar de 
middelbare 
school 
 

Bovenbouw Ten Holtens Erve 
 
 

 

 

 



 

   

 

  Het advies 
 
Uw kind krijgt in de bovenbouw van ons een 
advies. Dit advies richt zich op het niveau van 
onderwijs, waarvan wij als team inschatten dat 
uw kind dit met succes zou kunnen volbrengen. 
Het advies komt tot stand door te kijken naar 
leerresultaten, werkhouding en 
persoonskenmerken van uw kind gedurende de 
laatste drie jaren van de  basisschoolperiode. 
Deze worden verwerkt in het onderwijskundig 
rapport (OKR), het document dat de VO school 
van ons ontvangt na inschrijving. Dit OKR delen 
we met u tijdens elk adviesgesprek, het is 
gedurende de laatste twee jaar van de 
basisschool een groeidocument, waar u tijdens 
de geplande gesprekken in mee genomen wordt. 
Data op de achterzijde van deze brochure.   

 

Centrale Eindtoets 
In tegenstelling tot wat de meeste mensen 
denken, heeft de centrale eindtoets van Cito 
weinig invloed op het advies.  Het is een middel 
om ons onderwijs objectief te toetsen. Mocht de 
centrale eindtoets een hoger profiel voor uw 
kind schetsen, passen wij in overleg met u het 
advies aan naar boven, nooit naar beneden.  
 

De verschillende 
niveaus  
 
Kinderen hebben verschillende 
ontwikkelingsniveaus. Binnen het VO worden 
deze ontwikkelingsniveaus apart onderwezen. 
Hoe hoger het niveau, hoe meer theoretisch de 
opleiding zal zijn. Hieronder de niveaus 
oplopend in moeilijkheid: 

✓ Praktijkonderwijs 
✓ VMBO BB – Basisberoeps  
✓ VMBO KB – Kaderberoeps  
✓ VMBO GL – Gemengde leerweg 
✓ VMBO TL – Theoretische leerweg  
✓ HAVO 
✓ VWO (Atheneum en Gymnasium) 

 

Praktische tips 
 
Om goed in te kunnen schatten welke school 
goed bij uw kind past, is het raadzaam om een 
aantal verschillende scholen te bezoeken. 
Selecteer een aantal scholen die passen bij uw 
wensen, zoals reisafstand, geloofsovertuiging en 
niveau.  
Bekijk van de geselecteerde scholen de website 
om te ontdekken wanneer de Open dagen zijn en 
bezoek deze het liefst met uw kind. 
In de meeste gevallen zult u ervaren, dat u op zo’n 
avond/middag direct voor u ziet of uw kind zou 
kunnen passen op deze school. Uw kind kan dan 
ook de sfeer van de school proeven. 
Vraag direct naar de aanmeldingsprocedure, deze 
verschilt per school. Hiervoor geldt een deadline. 
Met het voorlopige advies op zak kunt u gericht 
op niveau kijken welke school passend is.  
Indien uw kind meer zorg nodig heeft, is het goed 
te vragen naar de mogelijkheden voor extra 
ondersteuning.  
  

 
 

Waarom zouden alle 

kinderen hetzelfde 
moeten kunnen? 

 


