
 

 

Nieuwsbrief 10        6 november 2020 

 
Algemeen 

Deze week hebben de meesten van u een voortgangsgesprek gevoerd met de leerkracht. Vanaf 
groep 5 zat hier ook uw kind bij en ik heb gehoord dat, ondanks enkele technische problemen, er 
goede gesprekken zijn gevoerd. Zeker in deze tijd waarin alles anders is dan anders vinden wij het 
heel belangrijk om het welbevinden van de kinderen goed te monitoren en hier hebben wij u als 
ouder hard bij nodig. 

Wanneer ik vanaf mijn nieuwe werkplek naar buiten kijk rond 14:00 zie ik dat het houden van de 1,5 
meter afstand tot elkaar soms nog lastig is. Wilt u hier op blijven letten? 

Boekenspaarsysteem: 
Wij hebben besloten dat we het boekenspaarsysteem tijdelijk stopzetten. Dit in verband met Corona 
en de maatregel dat we zo min mogelijk ouders de school in willen hebben en het feit dat we niet 
weten wanneer de situatie verandert en of volgend jaar het houden van een boekenmarkt weer 
mogelijk is.  
 
Voorlopig advies groep 8 
Op maandag 23 november krijgen alle kinderen uit groep 8 hun voorlopig advies voor het voortgezet 
onderwijs. Dit wordt door de meeste kinderen als heel spannend ervaren. Na dit gesprek hebben de 
kinderen een idee naar welke vorm voortgezet onderwijs zij volgend jaar kunnen. Ik merk dat een 
groep ouders eigenlijk niet zo goed weet hoe dat nu zit tegenwoordig. Hieronder zal ik een korte 
omschrijving en uitleg van de onderwijstypen geven: 
 
Het VMBO is onderverdeeld in 3 onderwijstypen. Het VMBO duurt 4 jaar. Na het VMBO kan er onder 
andere worden gekozen voor een MBO opleiding. 
 
VMBO bbl: basisberoepsgerichte leerweg; dit type onderwijs is voor kinderen die graag met hun 
handen werken en/ of niet zo houden van leren of dit gewoon heel lastig vinden. 
VMBO kbl: kaderberoepsgerichte leerweg; dit type onderwijs is voor kinderen die de mix tussen 
werken met de handen en theorie het prettigst vinden. 
VMBO TL: theoretische leerweg; de naam zegt het al, de nadruk ligt op de theorie. Dit is wat vroeger 
MAVO (Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs) werd genoemd.  Na deze opleiding is er, mits 
aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, ook de mogelijkheid om door te stromen naar het HAVO 
 
HAVO: Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs; dit onderwijs type is geschikt voor kinderen waarbij 
het leren op de basisschool vaak gemakkelijk af gaat en vaak zijn dit kinderen die het leuk vinden om 
te leren. Deze opleiding duurt 5 jaar en na het HAVO heb je de keuze om een HBO opleiding te 
volgen of de overstap naar het VWO te maken. 
 
VWO: Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs; dit type onderwijs is voor leerlingen die op de 
basisschool laten zien dat zij een goede werkhouding hebben, initiatief tonen en waarbij uitdaging in 
de leerstof op meerdere vakken nodig is geweest. Na deze opleiding, die 6 jaar duurt, heb je de 
mogelijkheid om naar de universiteit te gaan, maar regelmatig wordt een HBO opleiding gekozen. 
 
Gymnasium: Zie VWO met als verschil, dat hier ook de oude talen worden aangeboden. 
 
 
  



 

 

Belangrijke data: 
23 november  Voorlopig adviesgesprekken groep 8 (kinderen van groep 8 zijn vrij) 
4 december  Sinterklaas viering; 12:00 vrij 
9 december  Primo studiedag; kinderen zijn vrij 
16 december  Kerstviering 
18 december  Kinderen zijn vrij 


