
AANVULLENDE INFORMATIE

Schooljaar 2021- 2022



INHOUD

 Het Voortgezet Onderwijs

 Uitstroomperspectief

 VO-advies 

 Keuzemogelijkheden 

 Onderwijs maken we samen

 Even voorstellen

 Huiswerk 

 Bijzondere activiteiten

 Verkeersexamen

 Musical 

 Nacht van 8



EVEN VOORSTELLEN

Groep 7: Jeroen Hinssen, Natascha Plum 

Groep 7⁄8: Edwin Reijnen, Claudia Mulder

Groep 8: Ellen van den Broeke, Claudia Mulder

Onderwijsassistente: Audrey van Ratingen

Intern:

Peggy Alofs (drama), Jan Bustin (creatief), Els Jennen (Spaans)



EXTERNEN

• Mart (gym) begeleidt en ondersteunt de 

gymlessen vanuit Menswel

• Vanuit de NPO-gelden: 

• Claudy gaat na de herfstvakantie aan de slag met 

groepjes kinderen rondom executieve functies en het 

leren leren. Zij stelt zich voor via ISY. 

• Martijn en Marion zijn met de drie groepen aan de 

slag met het groepsproces en groepsvorming. Ze 

werken met elke groep vier dagdelen. Martijn doet 

dit vanuit zijn rol als militair en Marion is wijkcoach 

in Venlo. Ook zij stellen zich voor via ISY. 



HUISWERK

 Huiswerk:

 Groep 7: 2 x per week

 Groep 8: 3 x per week

 Extra: leren voor toetsen (Engels en WO) en 

voorbereiden Nieuws van de dag. 

Rekenen en spellinghuiswerk voornamelijk via 

Gynzy. Begrijpend lezen, taal en andere vakken op 

papier. 



BIJZONDERE ACTIVITEITEN

 Go Cycling

 GIPS−project voor groep 

 Dode Hoek project 

 Bezoek jeugdcentrum Haaze 

 En andere activiteiten….



VERKEERSEXAMEN GROEP 7

 Theorie en praktijk

 Basisschoolkinderen doen hun verkeerservaring op in een 

aantal vaste routes die bekend zijn. 

 Veiligheidsbewustzijn

 Leren anticiperen

 Risico’s inschatten

 Het theoretisch verkeersexamen is donderdag 31 maart 2022. 

 Het praktisch verkeersexamen is op donderdag19 mei 2022. 



MUSICAL GROEP 8

Vanaf januari op dinsdag: 

 Audities

 Repeteren

Vanaf maart op donderdag:

 Decorontwerp

 Kostuums

 Tickets

 Reclame

3x een uitvoering, 2x in de avond voor familie (18 
en 19 juli), 1x overdag voor kinderen op school (20 
juli). 



DE NACHT VAN 8

 8 juli 2022 rond 9.30 uur verzamelen op school 

met fiets

 Overnachting op school, met fantastische 

activiteiten! 

 Zaterdag 9 juli om 10 uur worden de kinderen 

weer opgehaald! 

Verdere informatie volgt t.z.t. 



HET VOORGEZET ONDERWIJS (VO)

• Oud-leerlingen komen vertellen

• Gesprekken met leerkracht en de gehele groep 8

• Werkbladen ter voorbereiding op V.O.

• Bezoek V.O. scholen niet meer met school

• Wij raden de open dagen ten zeerste aan vanaf groep 7



UITSTROOMPERSPECTIEF

GROEP 6 T/M 8

 Groep 6

 In februari bij het reguliere oudergesprek eerste bespreking 

uitstroomperspectief.

 Ouders en kinderen kunnen zich dan oriënteren op VO

 Groep 7

 In februari is het uitstroomperspectief een onderdeel van het gesprek mét 

kind.

 Ouders en kinderen krijgen ook algemene informatie over het VO

 Ouders en kinderen oriënteren zich verder op het VO en bezoeken 

eventueel open dagen 

 Groep 8

• In november voorlopig schooladvies en in februari definitieve 

schooladvies

• Scholen voor VO in de regio presenteren zichzelf 

• Vóór 1 maart melden ouders hun kind(eren) aan bij de vervolgschool

• 20 en 21 april maken kinderen de eindtoets IEP



UITSTROOMPERSPECTIEF EN VO-ADVIES

 Schooladvies wordt gebaseerd op:

 Leerlingkenmerken (kindbeeld)

 Methodegebonden toetsen (rapport)

 LVS (grafieken)
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KEUZEMOGELIJKHEDEN

• Advies voor een bepaald schooltype

• Brugklas HAVO / Atheneum / Gymnasium

• Brugklas VMBO, LWOO
• 4 richtingen: Basisberoeps

Kaderberoepsgericht 

Gemengde leerweg 

Theoretische leerweg

• Een tussenvorm.



VISUEEL ALLES OP EEN RIJ



VO- SCHOLEN IN DE REGIO

• Trevianum te Sittard

• Connect College te Echt

• DaCapo College Sittard

• Citaverde College te Roermond

• Niekée/ Agora College te Roermond

• Scholengemeenschap MOSA-RT           www.mosa-rt.be



• Maaseik

• Kinrooi

• Neeroeteren

• En nog vele andere scholen



ONDERWIJS MAKEN WE SAMEN!

 Eventueel begeleiden bij het plannen en maken van 
huiswerk

 Voorbereiding Nieuws van de dag

 Bezoek open dagen VO

 Hulp bij uitstapjes, vieringen, schoolreisje enz. 

 Hulp bij de musical (decor, schmink, kleding)

 Invulling van de ateliers 

 Luizenpluizen na iedere vakantie



BEDANKT VOOR UW BELANGSTELLING! 

 Bij vragen kunt u terecht bij de groepsleerkrachten! 

Groep 7: 

Jeroen: j.hinssen@kindante.nl ma t/m vrij

Natascha: n.plum@kindante.nl di 

Groep 7/8: 

Edwin: e.reijnen@kindante.nl ma t/m woe 

Claudia: c.mulder@kindante.nl do en vrij

Groep 8: 

Ellen: e.vandenbroeke@kindante.nl ma t/m vrij 

Claudia: c.mulder@kindante.nl ma 

mailto:j.hinssen@kindante.nl
mailto:n.plum@kindante.nl
mailto:e.reijnen@kindante.nl
mailto:c.mulder@kindante.nl
mailto:e.vandenbroeke@kindante.nl
mailto:c.mulder@kindante.nl

