
Groep 8, een bijzonder 

jaar…. 

 Gesprekken n.a.v. entreetoets 

 Drempelonderzoek 

 NIO-onderzoek 

 Adviesgesprekken 

 Aanmelden nieuwe school 

 Cito eindtoets  

 Schoolkamp 

 afscheidsmusical 
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Drempelonderzoek, per 

vakgebied een niveau 

 November: 

 

 Technisch lezen 

 Spelling 

 Woordenschat 

 Begrijpend lezen 

 Rekenen  



NIO-onderzoek  

 September 2014 

 IQ-test 

 Niet schoolse vaardigheden worden 
getoetst 

 Uitslag tijdens rapportgesprek 1 



Schoolkeuze advisering 

 Wat zijn de reële wensen van het kind/de ouder(s)?  
 resultaten van schoolvorderingen: de rapporten 
 resultaten van diverse toetsen van het leerlingvolgsysteem van 

CITO 
 Entreetoets 
 NIO-onderzoek 
 Drempelonderzoek 
 
Ons beeld van uw kind: 
 cognitieve intelligentie 
 sociale intelligentie 
 concentratie 
 zelfstandigheid 
 werkhouding 
 netheid 
 doorzettingsvermogen 
 taakopvatting: hoe gaat het kind om met bijv. huiswerk 

 



Eindcito groep 8 

 In april 2014gaat uw kind de Eindtoets 
Basisonderwijs, beter bekend als de 
Citotoets, maken. Uw kind maakt dan 
vragen op het gebied van Taal, 
Rekenen-Wiskunde, 
Studievaardigheden. 

 De uitslag van deze toets wordt later 
naar het V.O gestuurd  



Oudergesprekken 

Augustus : 

 Uitslag entreetoets en verwachtingen 
dit schooljaar 

November (indien de nodige uitlagen 
binnen zijn): 

 Rapport 1  

 Uitslag drempelonderzoek 

 Uitslag NIO-onderzoek  



December-januari : 

 Adviesgesprek met ouders en kinderen 

 In samenspraak met hun kind en de 
leerkracht van groep 8 kiezen de 
ouders/verzorgers een school voor hun kind. 
De verantwoordelijkheid van deze keuze ligt 
bij de ouders/verzorgers. 

 

 



Januari- februari  

 Ouders bezoeken met hun kind de open 
dagen van de scholen 

 Data hiervan krijgt u van ons of zijn te 
lezen op de website van de scholen 

 Wij bezoeken met de klas 
Munnikenheide college, KSE en krijgen 
gastles van Prinsentuin college, Breda. 

 



Open dagen 

 KSE – zaterdag 15 januari 2015 

 Munnikenheide – voor groep 8 en 
aparte dag voor ouders en kinderen 

 Prinsentuin college Oudenbosch – voor 
groep 8 en aparte dag voor ouders. 

 Posters en flyers 

 Internet  



Als er samen een 

keuze is gemaakt: 

 Onderwijskundig rapport wordt 
gemaakt door school en door ouders 
ondertekend. 

 Aanmeldingsformulier wordt ingevuld 
en ondertekend. Informatie hierover 
krijgt u van ons. 

 Ouders zorgen voor uittreksel 
bevolkingsregistratie 



 



Schoolkamp en de 

musical 

 24, 25, 26 juni gaan we met groep 8 op 
schoolkamp 

 Na de meivakantie: oefenen voor de 
musical, hulp van ouders erg gewenst ! 

 Dinsdagavond  14 juli is de 
afscheidsmusical  


