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Betreft

Informatie voor het kiezen van een middelbare school

Geachte heer/mevrouw,
Nu uw kind in groep 8 zit, bent u samen met uw kind misschien al op zoek naar
een middelbare school. In deze brief vindt u informatie die u hierbij kan helpen.
Informatie op internet
Op de website www.scholenopdekaart.nl kunt u zien welke scholen er bij u in de
omgeving zijn. Hier kunt u scholen onderling met elkaar vergelijken op punten die
u belangrijk vindt. Zo vindt u er bijvoorbeeld informatie over:

hoe tevreden ouders en leerlingen zijn over de school;

de gemiddelde examenresultaten;

het profiel van de school.
De website bevat onafhankelijke informatie afkomstig van de Dienst Uitvoering
Onderwijs en de Inspectie van het Onderwijs, aangevuld met informatie van de
scholen zelf. Voor meer informatie over de overstap naar de middelbare school
kunt u terecht bij Ouders & Onderwijs op www.oudersonderwijs.nl/schoolkeuze.
Open dagen
Veel scholen organiseren in januari en februari open dagen. Dat is een goede
manier om de sfeer te proeven, een school beter te leren kennen en erachter te
komen of de school bij uw kind past.

19670U 001

Schooladvies
De basisschool geeft u vóór 1 maart een schooladvies over welke schoolsoort het
beste bij uw zoon/dochter past. Zo kan de school bijvoorbeeld een gecombineerd
vmbo-tl/havo-advies of een vwo-advies geven. De basisschool kijkt hiervoor naar
hoe uw kind zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Het schooladvies van de
basisschool is leidend bij de toelating tot die schoolsoort.
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Eindtoets
Uw kind maakt de eindtoets in april of mei. In veel gevallen komt de uitslag
overeen met het gegeven schooladvies. Heeft uw kind de eindtoets beter gemaakt
dan verwacht op basis van het schooladvies? Dan kijkt de basisschool opnieuw
naar het advies. De basisschool kan dan besluiten om het schooladvies aan te
passen. Dit gebeurt in overleg met u en uw kind. Mocht de basisschool besluiten
om het advies toch niet bij te stellen, dan kunt u de school vragen om dit toe te
lichten. Is het resultaat van de eindtoets minder goed dan verwacht? Dan past de
basisschool het schooladvies niet aan.
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Aanmelden
Het staat u als ouder vrij om uw kind bij verschillende middelbare scholen aan te
melden. Sommige scholen krijgen meer aanmeldingen dan er plaatsen zijn. De
precieze aanmeldprocedure in het voortgezet onderwijs verschilt per school. Wilt
u meer weten over hoe u uw kind moet aanmelden? Kijk dan op de website van
de school van uw keuze, of neem contact op met de school.
Ik hoop dat deze informatie u helpt bij uw zoektocht. Tot slot wens ik uw kind
veel succes en een fijne tijd op school.
Met vriendelijke groet,
de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Sander Dekker
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