
 

 

          Oktober 2018 

 

Tijdspad overgang primair onderwijs –voortgezet onderwijs. 

 

Aan het eind van de 5e klas hebben we de blik de langzamerhand richting voortgezet 
onderwijs gericht. Tijdens de tien minutengesprekken in klas 5 is het pre-advies met 
u besproken. 

Dit voorlopig schooladvies is gebaseerd op de werkhouding, motivatie, 
doorzettingsvermogen en interesse van uw kind enerzijds, op de resultaten zowel in 
de klas als bij de toetsen van het leerlingvolgsysteem anderzijds. Dit advies is 
bedoeld als richtingaanwijzer: Welk schoolniveau lijkt op dit moment, als uw kind zich 
conform de huidige lijn blijft ontwikkelen, een passende vorm van VO.  

Belangrijke feiten en data: 
8 Oktober 2018: Er vindt een ouderavond op 8 oktober plaats waarop de 
leerkrachten informatie geven over alle stappen in dit laatste schooljaar op 
Wonnebald. 

11 en 16 Oktober 2018: Er vinden oudergesprekken plaats. (Ouders krijgen een 
brief mee waarin ouders kunnen aangeven of ze bericht willen krijgen via mail.) 

Tevens krijgt u een ouderbrief mee waarin u kunt aangeven of u digitaal op de 
hoogte gehouden wil worden over de inschrijving van uw kind op een middelbare 
school. 

1 November 2018: U krijgt een concept aanmeldformulier met voorlopig 
basisschooladvies en voorkeurslijst in verband met de oriëntatieperiode op het vo. 

Handig voor kinderen die niet gaan naar de bovenbouw. Lijst met met scholen. Dit is 
een kruisjeslijst. Ouders kunnen 5 scholen aankruisen. 

Donderdag 4 april krijgen ouders bericht van plaatsing. 

8 t/m 12 April tweede aanmeldingsronde.16 April is het bericht van plaatsing. 

26-30 November: Toetsweek. 

Januari t/m 8 februari 2019: Er komt informatie vanuit het voortgezet onderwijs, 
(VO)-scholen en hun open dagen kunnen worden bezocht. Advies is om meerdere 
scholen te bezoeken.  

Januari 2019: De okr's worden uitgeprint en meegegeven. Als het definitieve advies 



niet afwijkt van het pre-advies komt er geen gesprek.  
 

8 Februari: Er komt een adviesformulier uit Onderwijs Transparant met een 
voorkeurslijst met scholen. Dit krijgen de ouders mee. Deze lijst moet worden 
ingevuld  en ingeleverd worden op de school van de eerste keus. Hier zit een code 
bij die gelinkt is aan het kind waardoor de v.o. school het okr digitaal in kan zien. 

9 februari t/m 22 februari: U kunt uw kind aanmelden bij het voorgezet onderwijs. 
Let op! Deze periode duurt slechts twee weken. 

April 2019: Op 16 en 17 april 2019 vindt de eindtoets plaats. Mocht hieruit een hoger 
niveau komen dan het definitieve schooladvies, dan zullen de leerkracht en IB het 
schooladvies heroverwegen. De school kan ervoor kiezen het schooladvies naar 
boven toe bij te stellen, maar dit hoeft niet.  

Een heel goed laatste schooljaar toegewenst!! 

Heeft u vragen: Blijf er niet mee lopen: Spreek de leerkrachten of de intern 
begeleider aan. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Iris Beijer, Selma van de Tuijn en Elma van Geest (intern begeleider) 


