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Van pre-advies naar advies
De route PO-VO start in groep 7. Vanaf dat moment is het wenselijk dat u zich, samen met
uw kind, gaat oriënteren op de VO scholen. In februari krijgen de leerlingen uit groep 7 een
pre-advies. Dit advies wordt, in overleg met de leerkrachten van de groepen 6/7/8, de intern
begeleider en een MT-lid, zorgvuldig samengesteld. In juni (groep 7) en november/december
(groep 8) wordt het pre-advies tussentijds geëvalueerd. Het pre-advies kan dan dus
bijgesteld worden. Het definitieve advies volgt in februari, wanneer uw kind in groep 8 zit.
Een pre-advies/ advies wordt zorgvuldig samengesteld. Wij letten op:
• Werkhouding
• Inzet
• Motivatie
• Eventueel een gestelde diagnose
• Resultaten methode gebonden toetsen
• De behaalde CITO resultaten in groep 5,6,7 en 8

Advies bijstellen na de Centrale Eindtoets
Het schooladvies is leidend bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Als
een leerling de Centrale Eindtoets beter maakt dan verwacht, moet de basisschool het
schooladvies heroverwegen. De heroverweging kan leiden tot een wijziging in het
schooladvies, dit gebeurt altijd in overleg met ouders. De school kan er ook voor kiezen om
bij het oorspronkelijke advies te blijven. Soms is het resultaat van de Centrale Eindtoets
minder dan verwacht, in dat geval mag de basisschool het schooladvies niet aanpassen.

Belangrijke data
Groep 7
Groep 8

Pre-adviesgesprekken
Proefcito
Adviesgesprekken
CITO-toets
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13 en 18 februari 2020
10 en 11 december 2019
13 en 18 februari 2020
14 en 15 april 2020
*Ongeveer 4 weken later komt de uitslag.

2019-2020

VO scholen in Oss/ Heesch
Hooghuis De Singel

Benodigd advies:
Praktijkonderwijs of PRO-basis
Specifieke toelatingseisen: zie website.
Aanmelden kan vanaf november.

Hooghuis Zuid/West
Benodigd advies:
Instroom klas:

VMBO-B of VMBO-K
VMBO-B, VMBO-B/K of VMBO-K (ook sportklas)

Hooghuis Stadion
Benodigd advies:
Instroom klas:

Hooghuis Heesch
Benodigd advies:
Instroom klas:

VMBO-K/T of VMBO-T
VMBO-T

VMBO-K/T, VMBO-G of VMBO-T
VMBO-T

Hooghuis Titus Brandsma Lyceum
Benodigd advies:
Instroom klas:

HAVO of VWO
Atheneum masterclass, Gymnasium masterclass (met
Latijn en Grieks), HAVO/VWO masterclass of
HAVO/VWO Expeditie

Hooghuis Mondriaan College
Benodigd advies:
Instroom klas:

Maaslandcollege
Benodigd advies:
Instroom klas:

VMBO-T of HAVO
VMBO-T/HAVO of HAVO

VMBO-T of HAVO of VWO
VMBO-T/HAVO, HAVO/VWO, VWO, tweetalig VMBOT/HAVO, tweetalig HAVO/VWO of tweetalig VWO.

Gedurende het jaar worden er aan de groep 8 leerlingen met regelmaat informatiefolders
meegegeven over de verschillende VO scholen.
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Open dagen en proeflessen
Het is van belang dat u zoveel mogelijk open dagen bezoekt met uw kind. Wanneer uw kind
in groep 8 zit, kan hij/zij zich inschrijven voor proeflessen.
Valt een proefles onder schooltijd? Dan moet u hier verlof voor aanvragen. Een
verlofformulier kunt u ophalen bij de leerkrachten van groep 8 of downloaden van onze
website.

Trajectvoorziening
Dit is de verzamelnaam voor alle extra begeleiding die leerlingen op school kunnen krijgen,
terwijl ze in een gewone klas zitten en met de gewone lessen meedoen. Mocht
trajectvoorziening passend zijn voor uw kind, moet u uw kind aanmelden op de school van
voorkeur. Na de aanmelding wordt met ouders, specialisten en de leerling naar de
ondersteuningsvraag gekeken. De trajecten worden afgestemd op wat een leerling nodig
heeft, dit is dus maatwerk.

Koersklas
Het doel van de koersklas is tijdelijke en intensieve ondersteuning bieden in een
kleinschalige setting, zodat ze daarna verder kunnen leren in een reguliere klas.
Niet op iedere VO school is een koersklas aanwezig. Mocht de koersklas passend zijn voor
uw kind, moet uw kind aangemeld worden op de school van voorkeur. Na de aanmelding
wordt met ouders, specialisten en de leerling naar de ondersteuningsvraag gekeken. Mocht
er op de school van voorkeur geen koersklas aanwezig zijn, wordt uw kind overgeplaatst
naar een school waar wel een koersklas aanwezig is.

Vragen?
Wanneer er vragen zijn kunt u zowel bij de leerkracht(en) van uw kind terecht als bij de
contactpersonen van de VO scholen.
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