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Hoevelaken, 5 november 2020 
 
 
 
Betreft: stappenbrief aan ouders van de kinderen van groep 8 
 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
In dit schooljaar staat u samen met uw zoon of dochter voor de vraag naar welke 
school voor Voortgezet Onderwijs uw kind zal gaan. 
We geven u met deze brief vroegtijdig alle informatie die u tijdens dit schooljaar nodig 
hebt. Dat is heel wat! 
Wilt u daarom deze informatie goed bewaren? 
Om tot een zo verantwoord mogelijke schoolkeuze te komen, hebben we de volgende 
procedure vastgesteld. 
 
 
Stap 1  Vanaf half november 2020 t/m eind februari 2021 houden diverse 

scholen hun voorlichtingsavonden, waarop ook toekomstige eersteklassers 
welkom zijn. Op de site www.vanbasisnaarbrug.nl vindt u een overzicht 
van de VO-scholen in de regio, compleet met open dagen en 
informatieavonden. Daarnaast wordt een heldere uitleg gegeven over de 
procedure van aanmelding.  

 
Stap 2 Op dinsdag 8 december 2020 worden de oudergesprekken ’s avonds 

gevoerd. U wordt nog geïnformeerd of u dan op school wordt verwacht of 
dat de gesprekken digitaal via Teams plaatsvinden.  
Wij geven dan ons advies over het type Voortgezet Onderwijs dat volgens 
ons het best bij uw kind past. Deze gesprekken worden door de leerkracht 
van uw eigen kind en een andere (bovenbouw)leerkracht gevoerd.  

 
Noteer s.v.p. deze avond in de agenda: 

 
Dinsdag 8 december: De Tijgers  Jorinde Veraar 
       Anne-Marie Straatsma 
 

     De Flamingo’s René Huurdeman 
       Sharon Pouw 
 

De Vossen    Diane Noortman 
Mirjam Bresjer  

  
     De Panda’s   Amber Peters 
        Rutger Smeenk 
 

    De Uilen  Femke Groosjohan 
        Martine Overweg 
 

In de week van 30 november vindt u het tijdstip  
van dit gesprek in het rapfolio van uw kind. 

 

http://www.vanbasisnaarbrug.nl/
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Stap 3   Donderdag 11 februari 2021 krijgt uw kind een envelop mee met daarin 

de volgende formulieren:  
 - het ingevulde aanmeldingsformulier bij het VO Eemland 
  - het onderwijskundig rapport 

 Het aanmeldingsformulier bij VO Eemland wordt verder door u ingevuld en 
ondertekend. Het onderwijskundig rapport moet voor gezien worden 
ondertekend.  
Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact op met de stamgroepleider 
van uw kind. 

 
Stap 4 Via internet of de open avonden kunt u een inschrijvingsformulier krijgen 

van de school van Voortgezet Onderwijs van uw keuze. Wilt u dit formulier 
invullen en in de envelop stoppen?  

 Wij ontvangen dit formulier samen met de ondertekende formulieren van 
stap 3 graag uiterlijk woensdag 3 maart 2021 op school retour.  

 
Stap 5 De Hoeve stuurt alle benodigde gegevens voor aanmelding  

vóór 16 maart 2021 naar de desbetreffende scholen. 
 
Stap 6   Op 20 en 21 april 2021 nemen we op school de Centrale Eindtoets af. 

De uitslag kunt u verwachten in week 20 in 2021. Wij geven de uitslag dan 
aan uw kind mee.  
Mocht de uitslag van de toets hoger zijn dan het advies, dan wordt het 
advies heroverwogen. Indien het advies wordt aangepast, dan koppelt de 
leerkracht dit terug aan de ouders en de school voor Voortgezet 
Onderwijs.  
 

Stap 7 In de week van 7 juni 2021 zult u een bericht over plaatsing ontvangen 
van de school voor Voortgezet Onderwijs.  
In de laatste weken van het schooljaar gaan de achtstejaars een ochtend, 
middag of avond op bezoek bij hun nieuwe school.  

 
Als u nog vragen hebt, kunt u altijd contact opnemen met de leerkracht van uw kind.  
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Het bovenbouwteam 
 
Jorinde Veraar 
René Huurdeman 
Diane Noortman 
Mirjam Bresjer 
Amber Peters 
Femke Groosjohan 
Martine Overweg 
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