MAG IK VAN SCHOOL AF?
VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

Almelo, 10 september 2019
Beste ouders van onze (kandidaat-) schoolverlaters,
Hieronder vinden jullie alle info, die we gisteren met jullie hebben gedeeld op de
ouderavond.
Waar er ik staat, doen we, alsof jullie zoon of dochter ons vraagt..

WANNEER MAG IK VAN SCHOOL?
-

als je dit schooljaar 12 wordt
ook als dat pas in juli, augustus of september is
en als duidelijk is, welke VO-school goed bij je past
als je juf / meester, je ouders en ook jij zelf het zien zitten

MAG IK OOK EEN JAAR LANGER BLIJVEN?
- soms zijn daar goede redenen voor
- dat overleggen we met je ouders en met jou

KAN IK ZELF KIEZEN?
-

nee, je bent nog geen 18..
je ouders gaan je aanmelden
ze krijgen van ons advies
meestal volgt de VO-school dit advies

WAT VOOR ADVIES?
-

over het niveau, dat je aankunt
je nieuwe school moet niet te makkelijk, maar ook niet te moeilijk zijn
en over de begeleiding, die je nodig hebt
om goed te leren en/of om je goed te gedragen

HOE BEDENKEN JULLIE DAT ADVIES?
- we houden bij, hoe je vooruitgaat bij de hoofdvakken (CITO)
technisch lezen
begrijpend lezen *** super-belangrijk
spelling
inzichtelijk rekenen ** ook heel belangrijk
- we kijken opnieuw, hoe intelligent je bent (IQ)
- we zien elke dag in de klas, hoe je werkt en hoe je gedrag is

ZO VEEL SCHOLEN?
niveau’s

begeleiding

zeer moeilijk lerend
praktijkonderwijs
VMBO BB / KB / TL
HAVO / VWO
regulier
tussenvorm
speciaal

VMBO’S
Almelo

regio

Erasmus
Pius X
Noordik
Zone-college
Canisius
Canisius Tubbergen
Noordik Vriezenveen
Noordik Vroomshoop
Reggesteijn Rijssen
Reggesteijn Nijverdal

PRAKTIJKONDERWIJS
Almelo
regio

Erasmus
Reggesteijn Rijssen
Carmel Oldenzaal
de Maat Ommen

SPECIAAL
Almelo

regio

de Brug
de Veenelanden
de Veenelanden
de Kapstok Hengelo
Panta Rhei Enschede

→ werk
→ werk / ROC 1
→ ROC 2 – 4
→ HBO

EN NU?
september
september / oktober
november / december
januari
februari
maart
april
juni
juli

ouderavond
startgesprek leerling – ouders – leerkracht
IQ-test
start info-avonden / open dagen
CITO-toetsen
adviesgesprekken
aanmelden
eindtoets
kennismaking op de nieuwe school
afscheid van de Welle!

