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EEN SPANNEND JAAR!

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=FbjIO4cTkk3J3M&tbnid=P-pLZ2VP4tfyFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ieku.nl/2013/09/hoogbegaafde-kinderen-leren-huiswerk-maken/&ei=varKUpiiE4-c0wW-gYHgDQ&psig=AFQjCNGoSHs7kZfUaCwUr0UbMdRUH2Mc2g&ust=1389100082597903
http://www.startorganizing.nl/wp-content/uploads/2011/07/78519316.jpg
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=1MOqEMZ1yNBxdM&tbnid=0JIdZ-LbLXIDXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.startorganizing.nl/category/kinderen/&ei=S6nKUpyzGMPP0AXotYGgCg&bvm=bv.58187178,d.d2k&psig=AFQjCNFJYdaDQ_-nea2TAXdl3CSvym9pjA&ust=1389099717224152
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=1MOqEMZ1yNBxdM&tbnid=0JIdZ-LbLXIDXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.startorganizing.nl/category/kinderen/&ei=S6nKUpyzGMPP0AXotYGgCg&bvm=bv.58187178,d.d2k&psig=AFQjCNFJYdaDQ_-nea2TAXdl3CSvym9pjA&ust=1389099717224152
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=1MOqEMZ1yNBxdM&tbnid=0JIdZ-LbLXIDXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.startorganizing.nl/category/kinderen/&ei=S6nKUpyzGMPP0AXotYGgCg&bvm=bv.58187178,d.d2k&psig=AFQjCNFJYdaDQ_-nea2TAXdl3CSvym9pjA&ust=1389099717224152
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=WEQBPUEVIgU7aM&tbnid=Q1AlfykT4zWtCM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.paboforum.nl/forums/viewtopic.php?f%3D5%26t%3D11069%26st%3D0%26sk%3Dt%26sd%3Da%26start%3D855&ei=rqzKUo-OCYXB0gXzrYBQ&psig=AFQjCNGdOqcPrUxmLqOcFuvzO0xmAlyPdw&ust=1389100559470935


WAT WEET U NA VANAVOND?

• Wat zijn de verschillende uitstroomrichtingen in het voortgezet onderwijs?

• Wat zijn in dit jaar de stappen om tot het besluit te komen?

• Wat doen we verder ter voorbereiding?
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WAT WEET U NA VANAVOND?

• Wat zijn de verschillende uitstroomrichtingen in het voortgezet onderwijs?

• Wat zijn in dit jaar de stappen om tot het besluit te komen?

• Wat kunt u verwachten van het voortgezet onderwijs?



Wanneer? Wat? Wie?

september Opzet lijst ESV (eind schoolverlaters) CVB (commissie van begeleiding) met leerkracht

september Leerling perspectief Leerkracht en leerlingen

september Informatieavond ouders CVB met ouders/verzorgers en leerkracht

november NIO-NPVJ

Drempelonderzoek

Voorlopig schooladvies

Leerkrachten geven eenduidig advies naar CVB
CVB schriftelijk naar ouders

december Scholenmarkt 

verschillende scholen voor V(S)O

Ouders/verzorgers, leerlingen ,V(S)O scholen, CVB en 
leerkrachten

januari-februari Afname CITO toetsen 

Adviesvergadering

Vergadering met PASVORM/ouders/verzorgers op uitnodiging

OKR opstellen

adviesgesprekken

Leerkrachten

CVB - leerkrachten

Leerkrachten stellen indien nodig advies naar CVB bij

tot en met maart Open dagen / info dagen Ouders/verzorgers en leerlingen

maart Inschrijven VO scholen> centraal Ouders/verzorgers, waar mogelijk en nodig met hulp van 
school

april Eindtoets 



SCHOLENMARKT
Lingewaal / Yulius - Gorinchem

Omnia College - Gorinchem

Vita College (PRO) - Gorinchem

Gilde - Gorinchem

De Joost - Leerdam

Uilenhof - Gorinchem

Yuverta - Ottoland 

PRO Noordhoek - Gorinchem

En andere scholen



We willen héél veel weten over uw

achtste groeper!
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WELKE INFORMATIE IS NODIG?

- Welke ‘leerpotentie’ heeft hij / zij?   NIO

- Hoe is hij of zij als persoon?  NPV-J

- Welke leervorderingen heeft hij / zij gemaakt? 

CITO + drempel onderzoek

- sociaal-emotioneel

- gedrag

- didactisch (begrijpend- / technisch lezen, rekenen en spelling)

- Centrale eindtoets van CITO



DE NIO

Nederlandse Intelligentie test voor Onderwijs niveau

NIO (wat kunnen leerlingen leren? > leerpotentieel) 

- Test sluit qua taalvaardigheid aan voor de kinderen

- Goede opbouw in moeilijkheid



DE NIO

- Zes verschillende onderdelen 

- Duur: 2 uur

- Door bekende gezichten 

- In een vertrouwde omgeving

- In de groep of in een kleine groep / individueel



WAT WORDT ER GEVRAAGD?

Taal: 

Synoniemen

Analogieën

Categorieën 

Rekenen: 

Getallen

Sommen

Uitslagen 



SYNONIEMEN:
Dapper

Licht

Koud

Vrees

Moedig

Nieuw

…

MOEDIG



ANALOGIEËN:
Appel – Vrucht Roos – ……

1 Boom

2 Geel

3 Tuin

4 Gras

5 Bloem

…… BLOEM



CATEGORIEËN
Vlug – Snel

1 gelijk

2 tegengesteld

3 soort

4 deel

5 oorzaak

…

GELIJK



GETALLEN:
4-8-12-16- . . .

10

50

21

20

…

20



SOMMEN

8……2  =  10  

x

:

+

-

…….

+



UITSLAGEN
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DE VRAGENLIJST:

De NPV-J
Nederlandse Persoonlijkheids-Vragenlijst voor Jeugdigen

De resultaten van de vragenlijst laten zien hoe kinderen 

omgaan (met problemen in) dagelijkse situaties



NPV-J

Bijvoorbeeld:

Ik werk het liefst netjes ja  ? nee

Je moet altijd de waarheid spreken ja  ?  nee

Ik zit vaak te piekeren ja  ?  nee

Ik vermaak me het  liefst alleen ja  ?  nee



HET DREMPELONDERZOEK
- Dit onderzoek is een meting van de 'schoolse vaardigheden'. 

- Het drempelonderzoek bestaat uit vijf onderdelen:

spelling, woordenschat, begrijpend lezen, rekenen en technisch  \

lezen.

- De toets is geschikt om leerlingen beter op niveau te kunnen 

plaatsen.

- Het differentieert goed naar de leerwegen van het v(s)o

Informatie: www.drempelonderzoek.nl

http://www.drempelonderzoek.nl/


ALLE GEGEVENS VERZAMELD…HOE VERDER?

- U wordt uitgenodigd voor een advies gesprek (februari)

- Onderwijskundig rapport (OKR): advies

- U krijgt via de leerkracht het OKR, wat getekend moet worden

- Alle gegevens gaan naar de school voor VO

- De aanmelding bij het VSO



WAT WEET U NA VANAVOND?

• Wat zijn de verschillende uitstroomrichtingen in het voortgezet onderwijs?

• Wat zijn in dit jaar de stappen om tot het besluit te komen?

•Wat doen we verder ter voorbereiding?



• Bevorderen zelfstandigheid 

- agenda 

- persoonlijke hygiëne

- gezond eten

• Leerlingen betrekken bij eigen leerproces: 

- bespreken van de resultaten tot nu toe

- doelen stellen met de leerling

- schoolkeuze daarbij betrekken

WAT GEBEURT ER IN DE GROEP?



VANUIT DE MIDDELBARE SCHOOL
- doe-middagen

- aanmelding in maart

- warme overdracht en (vaak) een intake gesprek

- zelfredzaamheid 

- plannen en huiswerk maken

- op één lijn qua ontwikkeling/verwachting

-



TOT SLOT:
Begin maart moeten de ouders de school voor vo schriftelijk op 

de hoogte brengen van de definitieve schoolkeuze voor hun 

kind door inschrijving > centrale dagen!

Aanmelden binnen VSO gaat via CVB ivm aanvragen TLV

Tussen 15 april en 15 mei maken de leerlingen de eindtoets



VRAGEN? KOM NAAR ONS TOE!


