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Wat kunnen de kinderen verwachten in 
groep 8?

• NIO-onderzoek (al afgenomen eind groep 7)

• Drempelonderzoek

• Adviesgesprekken

• Eindtoets groep 8

• Open dagen

• Aanmelding nieuwe school

• Schoolkamp

• Afscheidsmusical

• Huiswerk en toetsen voor groep 8



Drempelonderzoek

• De afname van het drempelonderzoek is gepland op 
donderdag 4 november 2021

• Ieder vakgebied geeft een eigen niveau weer

• Bestaat uit:
• Technisch lezen

• Spelling

• Woordenschat

• Begrijpend lezen

• Rekenen



Adviesgesprekken

• Voorlopig adviesgesprek vindt plaats tijdens het eerste rapportgesprek (verwachting November). Als de uitslagen 

van de onderzoeken niet op tijd bekend zijn, worden de eerste rapportgesprekken naar een later 

moment verschoven.

• Definitieve adviesgesprek vindt plaats in februari met ouder(s)/verzorger(s) en kind. Het advies van de basisschool is 

bindend.

• Wordt rekening gehouden met:

• Wat zijn de reële wensen van het kind/de ouder(s)/verzorger(s)?

• Resultaten van schoolvorderingen: de rapporten

• Resultaten van diverse toetsen van het leerlingvolgsysteem van CITO, NIO-onderzoek, drempelonderzoek

• Werkhouding en mogelijkheden van het kind





Eindcito groep 8

• Vindt plaats in april

• De uitslag wordt niet gebruikt voor het advies

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

• Als de Citotoets hoger uitvalt dan verwacht, is het mogelijk 
het advies te heroverwegen. Andersom is dat niet het geval

• Bestaat uit:

• Nederlandse taal

• Rekenen-Wiskunde



Open dagen en informatie vanuit VO

• Vinden plaats op verschillende dagen. Data worden gecommuniceerd 
via Parro en zijn te vinden op de websites van de scholen

• Voorlichtingsavond Munnikenheide College (locatie Etten-Leur) is op 17 
november 2021, ook zijn er kennismakingsmiddagen in november en 
december waarvoor u uw kind in kan schrijven. Deze data zullen wij zo 
spoedig mogelijk doorgeven.

• Van de KSE zijn nog geen data bekend, zodra we die hebben sturen we 
die natuurlijk ook door.

• Ouders bezoeken met hun kind de open dagen

• Klassikaal bezoek aan het Munnikenheide college en de KSE

• Oud leerlingen komen langs om ervaringen te delen



Als er samen een keuze gemaakt is voor VO

• Aanmelding vindt plaats door de ouders en kind.

• Informatie over hoe dit in zijn werk gaat volgt later dit jaar

• School zorgt voor een zorgvuldige overdracht



Kamp & Musical

• Schoolkamp vindt plaats op 29, 30 juni en 1 juli 2022

• Afscheidsmusical vindt plaats op dinsdagavond 19 juli 2022

• Kinderen zijn de laatste woensdag, donderdag en vrijdag voor 
de zomervakantie vrij



Volg ons op Parro



Huiswerk en toetsen

• Iedere maandag krijgt uw zoon/dochter huiswerk en een 
leerblad van Alles in 1 mee naar huis.

• Iedere donderdag moet het huiswerk terug op school zijn

• Iedere maandag krijgen de kinderen een toets van Engels en 
van Alles in 1

• Dit jaar werken de kinderen aan twee werkstukken en één 
spreekbeurt



Zijn er nog vragen?

• Mail ons met de vraag zodat we er 
tijdens de startgesprekken of op 
een later moment op terug kunnen 
komen.

• b.verberk@stichtingleersaam.nl
• d.van.der.beek@stichtingleersaam.

nl

• Bedankt voor het lezen van deze 
info en we spreken u graag tijdens 
het startgesprek.
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