Naar het voortgezet onderwijs

Hoe gaat dat?








Eind groep 7 krijgt u het eerste schooladvies voor het voortgezet onderwijs mee.
Tijdens het eerste gesprek, begin groep 8, zullen we dit schooladvies met u bespreken n.a.v.
de gegevens van de Plaatsingswijzer. De Plaatsingswijzer is een hulpmiddel om tot een goed
doordacht en goed onderbouwd advies te komen op basis van de gegevens uit het
leerlingvolgsysteem van Cito.
Na de middentoets groep 8 van Cito wordt de Plaatsingswijzer aangevuld en volgt in het
tweede gesprek in februari het advies voor het voortgezet onderwijs. U weet dan op welk
onderwijsniveau uw kind kan instromen in het voortgezet onderwijs. Wanneer wij weten
welke school voor voortgezet onderwijs uw eerste keus is, zetten wij de besproken informatie
online klaar voor de desbetreffende school.
Heel belangrijk is dat u uw kind aanmeldt op een voortgezet onderwijs school voor 15 maart!
(Zie de informatiebrief Ouderversie voor aanmelding schooljaar 2021-2022 in de bijlage)
In april wordt de eindtoets van Cito afgenomen. Wanneer het onderwijsniveau minimaal 1
niveau afwijkt, neem ik contact met u op om het gegeven advies eventueel te heroverwegen.
Uw kind kan dan op een hoger niveau geplaatst worden, niet lager.

Waar kan mijn kind naar uitstromen?
Praktijkonderwijs
Leerlingen worden in het praktijkonderwijs voorbereid op werk, wonen en het leven. Het
praktijkonderwijs kent geen maximum aantal schooljaren. De opleiding stopt als een leerling 18 jaar
wordt. Een kleine groep stroomt na het praktijkonderwijs door naar het mbo.
Vmbo
Vmbo staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Het vmbo duurt 4 jaar en biedt
praktijkopleidingen en meer theoretische opleidingen. In de onderbouw, de eerste en tweede klas,
worden algemene vakken gegeven. Aan het einde van het tweede jaar kiezen de vmbo-leerlingen een
leerweg en een specialisatie, het profiel. Leerlingen worden op het vmbo in principe voorbereid op het
mbo. Sommige leerlingen stromen na het examen door van vmbo naar havo.
Leerwegen
 Het vmbo heeft vier verschillende leerwegen:
 theoretische leerweg (vmbo-tl / Mavo)
 kader beroepsgerichte leerweg (vmbo-kb)
 basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-bb)



Voor leerlingen van het vmbo die extra ondersteuning nodig hebben wordt er soms
leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)aangeboden. Deze extra ondersteuning bestaat
bijvoorbeeld uit bijlessen of huiswerkbegeleiding.

HAVO
Havo staat voor hoger algemeen voortgezet onderwijs. Het havo duurt vijf jaar en bereidt leerlingen
voor op het hoger beroepsonderwijs. Het tempo en niveau ligt hoger dan op het vmbo. Er wordt meer
aandacht besteed aan lezen en schrijven, zelfstandig werken, en er wordt meer huiswerk gegeven.
Aan het einde van het derde jaar kiezen havisten een profiel. Leerlingen worden op het havo in
principe voorbereid op het hbo. Sommige leerlingen stromen na het examen door van havo naar vwo.
Een kleine groep stroomt door naar een mbo-opleiding.
VWO
Vwo staat voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Het vwo duurt zes jaar en bereidt
leerlingen voor op een wetenschappelijke opleiding aan de universiteit. Na het vwo kunnen leerlingen
ook kiezen voor een studie aan een hogeschool. Goed kunnen leren is voor het vwo een vereiste. Het
vwo bestaat uit twee richtingen, het atheneum en het gymnasium. Het belangrijkste verschil is dat op
het gymnasium de vakken Grieks en Latijn worden gegeven. Aan het einde van het derde jaar kiezen
vwo’ers een profiel.

Voorbereiding keuze van de school voor voortgezet onderwijs



Wanneer wij als school informatie ontvangen van een school voor voortgezet onderwijs, dan
zullen wij dit via de Parro-app naar u doorsturen. Het staat u vrij om te doen met deze
informatie wat u wilt.
Het is nog wat onduidelijk hoe de scholen voor voortgezet onderwijs zich aan u zullen
presenteren, omdat ze rekening moeten houden met de Coronamaatregelen. Gebruikelijk is
dat er open dagen gehouden worden.
Mocht een school uw interesse hebben, houd dan hun website in de gaten.

Informatie voorlichting 2020-2021 van het DR. Aletta Jacobscollege: (Update 31-08-2020)
De gedetailleerde informatie vindt u ook op hun website onder het kopje ‘nieuwe leerlingen’
• Alleen de leerlingen groep 8 zijn welkom tijdens de kennismakingslesjes, de ouders
niet. De ouders gaan we op een andere manier informeren.
o Onderstaande avonden worden georganiseerd voor de volgende scholen: de Nico
Bulderschool, ’t Heidemeer, de Walstraschool, de Theo Thijssenschool, De Regenboog,
De Achtbaan, Het Galjoen, De Hoeksteen, De Lichtbron, SBO De Sterren, De
Schuthoek, OBS Schuilingsoord, De Tol, De Driespan, De Ster (Harkstede), De
Menterhorn, De Parel, De Zonnewijzer, De Springplank, De Wiekslag en overige
scholen.
o Dinsdag 17 november om 19.00 uur:
Deelschool praktijkonderwijs (Locatie Laan van de Sport 6)
o Dinsdag 17 november om 19.00 uur:
Deelschool havo, atheneum, gymnasium (met dakpanklas h/v)
o Woensdag 18 november om 19.00 uur:
Deelschool vmbo onderbouw (met dakpanklas b/k en k/m)
o Donderdag 19 november om 19.00 uur:
Deelschool mavo (met dakpanklas m/h)

o



Dinsdag 12 januari 2021: Open huis voor alle leerlingen en ouders. Op deze avond
kunnen leerlingen en ouders samen de school bekijken. Er zijn gerichte programma’s
binnen de deelscholen, maar geheel zelfstandig en vrij door ons gebouw
(hoofdlocatie) lopen, kan ook.
o Donderdagmiddag 17 juni 2021: Kennismaking met de nieuwe klas
Deze dag komen alle aangemelde leerlingen op school om kennis te maken met hun
waarschijnlijk) toekomstige klas en mentor.
o Donderdag 24 juni 2021: Kennismaken ouders-nieuwe mentor (alleen deelschool
onderbouw vmbo) Deze dag kunnen de ouders van leerlingen die geplaatst zijn in
vmbo basis/kader en vmbo kader/mavo kennis maken met de mentor en vragen
stellen.
Er staat, vooralsnog, een scholenmarkt in het Martiniplaza gepland.
Houdt u zelf de website in de gaten als u erheen wilt?
Op dinsdag 24 en woensdag 25 november 2020 tussen 16.30 en 19.30 uur houden meerdere
scholen voor voortgezet onderwijs uit de stad Groningen en de Ommelanden een
Scholenmarkt in Martiniplaza in Groningen.
Op deze informatiemarkt kan je met leerlingen en docenten van verschillende scholen praten.
Zo krijg je een eerste indruk van de scholen en weet je gelijk welke open dagen je wilt
bezoeken.
De scholen die meedoen:
• Christelijk voortgezet onderwijs :
CSG Augustinus, CSG Selion, CSG Kluiverboom, CSG Wessel Gansfort, Maartenscollege
Willem Lodewijk Gymnasium, De Bolster (praktijkonderwijs), Gomarus College Vondelplad
1&3: havo/vwo, Gomarus College Vondelpad 2: vmbo, Gomarus College Magnolia: vmbo,
havo/vwo, Gomarus College Praktijkonderwijs, Terra in de Ommelanden, Terra Eelde
Terra Oldekerk, Terra Winsum
• Algemeen bijzonder voortgezet onderwijs:
Parcival College – De Vrije School

