
 
 
 
Aan: De ouders/verzorgers van leerlingen in groep 8 (uitstroomgroep) 

in de regio Noord- en Midden-Drenthe 
 
 
Betreft:  Overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs in Corona-tijd 
Datum: 28 januari 2021 
 
 
Geachte ouder/verzorger,  
 
Uw kind gaat de overstap maken naar het voortgezet onderwijs. Vanwege Corona roept dit meer 
vragen op dan andere jaren. In deze brief informeren wij u over de afspraken die er tussen alle 
scholen in de regio Noord- en Midden-Drenthe zijn gemaakt. Uiteraard zijn alle afspraken onder 
voorbehoud van nieuwe of onverwachtse ontwikkelingen in de Corona-situatie. 
 
Uitgangsituatie 
Voor onze leerlingen was het afgelopen jaar uitzonderlijk, niet in de laatste plaats doordat zij twee 
keer geconfronteerd werden met een langere periode van scholensluiting. Onderwijs op afstand 
heeft positieve en negatieve effecten voor kinderen. Dit kan van invloed zijn op het geven van een 
goed schooladvies. Daarnaast is er nog veel onzekerheid over de openstelling van scholen in de 
komende maanden. We vinden het belangrijk dat kinderen zo weinig mogelijk hinder ondervinden 
van de pandemie en dat zij hun schoolloopbaan in het voortgezet onderwijs zo goed en kansrijk 
mogelijk kunnen voortzetten. We zijn erop gericht dat leerlingen het voortgezet onderwijs verlaten 
met een volwaardig diploma op het niveau dat bij hen past.  
 
Afspraken algemeen 

• We sluiten aan bij de landelijke oproep om kansrijk te adviseren en de basisscholen zullen 
vaker dubbele schooladviezen geven.  

• We houden vast aan de uiterste aanmelddatum van 15 maart 2021 bij het voortgezet 
onderwijs. 

• Indien de situatie het enigszins toelaat, worden de toetsen die normaal in januari worden 
afgenomen, alsnog op school afgenomen. De resultaten op de toets mogen wel, maar 
hoeven niet betrokken te worden in het schooladvies. De resultaten zijn onderdeel van de 
‘warme overdracht’ tussen primair onderwijs en voortgezet onderwijs. 

• We maken extra werk van een warme overdracht tussen primair onderwijs en voortgezet 
onderwijs. Leraren uit groep 8 vertellen aan de VO-school hoe het ervoor staat met de leer-
vorderingen en wat de sterke en minder sterke punten van de leerling zijn. Hierdoor weet de 
VO-school beter wat het instapniveau is van de leerlingen en kunnen zij zich daar zo goed 
mogelijk op voorbereiden. 

• Als de eindtoets doorgaat kan de eindtoets, zoals gebruikelijk aanleiding geven om het 
schooladvies te heroverwegen. De basisschool kan het schooladvies naar boven toe bijstellen 
(voor 1 juni). 

• De scholen voor voortgezet onderwijs zoeken naar mogelijkheden om bij de indeling van 
eersteklassen, er rekening mee te houden dat er meer verschillen zullen zijn tussen leer-
lingen en zij zullen goede doorstroommogelijkheden creëren.  
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LWOO en PRO 
Voor leerlingen die zijn aangemeld voor Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en 
Praktijkonderwijs (PRO) gaan we over tot een bijgestelde procedure. We nemen geen groepsgewijze 
tests en toetsen af in het voortgezet onderwijs. Om toch te kunnen bepalen of een leerling recht 
heeft op LWOO of toegelaten kan worden tot het PRO kijken wij naar de toetsen die zijn afgenomen 
op de basisschool. Als de VO-school twijfelt gaat ze in overleg met de basisschool en kijken we naar 
de beste oplossing. Soms kan het dan nodig zijn om toch nog een extra toets of test af te nemen. In 
dat geval neemt de school contact met u op. 
 
Tenslotte 
De scholen streven ernaar om de overstap naar het voortgezet onderwijs zo goed mogelijk te laten 
verlopen. Mocht u vragen hebben, dan kunt u deze stellen aan de leraar of de of intern begeleider 
van de basisschool. Of u kunt contact opnemen met de VO-school waar uw kind is aangemeld.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
Namens alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs  
in de regio Noord en Midden-Drenthe 
 
 
 
Renate Schenk, 
SWV passend onderwijs 22.01 
r.schenk@swv2201po.nl 
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