Naar de middelbare school
Voor kinderen en ouders is groep 8 natuurlijk een heel spannend jaar. Dit is het laatste jaar op hun
vertrouwde school en een groot deel van dit jaar staat in het teken van de grote stap richting
voortgezet onderwijs. Opeens zullen de oudsten van de school de jongsten worden, ze zullen niet
meer ‘om de hoek’ op school zitten, ouders stappen niet zo gemakkelijk meer mee naar school.
Ouders van de kinderen in groep 8 hebben zelf op de ‘oude’ middelbare school gezeten. Sommige
kinderen hebben een oudere broer of zus, waardoor ze al het een en ander van het voortgezet
onderwijs weten.
Op de Horizon willen we zowel kind als ouder zo goed mogelijk voorlichten. Hiervoor krijgt u rond
november het tijdschrift ‘Kiezen na de basisschool’. Hierin staat al veel uitgelegd rondom de
veranderingen in het voortgezet onderwijs. Er komt een informatieavond in Harmelen over het
voortgezet onderwijs. Alle groep 8 ouders worden op deze avond uitgenodigd en vindt plaats op een
van de Harmelense basisscholen.
Op de Horizon is er een ouderavond voor de groep 8 kinderen waarbij de groepsleerkracht een
presentatie houdt. We proberen dan het komende jaar heel duidelijk uit te lijnen; wat moet er allemaal
gebeuren, wat moet de school regelen, wat moeten ouders doen, wat wordt er van de leerlingen
verwacht en wat het tijdspad is.
Aan de hand van de presentatie bespreken we ook het hele voortgezet onderwijs en bekijken we de
scholen in onze regio wat nader.
Bij het eerste oudergesprek, dat meestal in oktober/november plaatsvindt, geven we een voorlopig
advies. Hierdoor hebben ouders en leerlingen een richtlijn bij het bezoeken van de open avonden van
de verschillende middelbare scholen in januari.
Rond deze tijd komen ook allerlei informatiebrochures van Cito en worden de open avonden van de
scholen voor het voortgezet onderwijs bekend gemaakt. U krijgt daar de informatie over.
In januari gaan we met de leerlingen ook nog op bezoek bij een middelbare school in de regio.
Bij het tweede gesprek zijn de leerlingen zelf ook aanwezig. De uitslag van de Cito Eindtoets is tegen
die tijd bekend. We kunnen dan horen voor welke school er gekozen is, zodat we de
inschrijfformulieren mee kunnen geven. Deze moeten immers voor 15 maart binnen zijn bij de
desbetreffende school. Doordat de leerlingen bij dit gesprek aanwezig zijn, kunnen we het gelijk

hebben over hun kwaliteiten en valkuilen.
Voor 15 maart moet iedereen ingeschreven staan bij een school. De middelbare school zal zich vooral
laten leiden door het advies van de basisschool. Daarna kunnen wij leerlinggegevens doorsturen en
hebben we nog tijd om eventueel andere toetsen af te nemen als de school daarom vraagt.

