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Nieuwegein, 13 januari 2021
Beste ouder(s) en kinderen van groep 8,
Helaas is de lockdown verlengd en mogen de kinderen nog niet naar school.
Dit betekent veel aanpassingen, in het bijzonder ook voor de kinderen en ouders van groep 8.
We geven in deze brief informatie over de gevolgen voor de definitieve adviezen en aanmelding voor VO.






De aanmelddatum voor VO blijft 11 maart. Dit heeft het samenwerkingsverband VO (alle scholen van
VO in de regio) besloten. In de procedures en het tijdpad zijn dus geen wijzigingen gekomen.
We gaan voor de voorjaarsvakantie het definitieve advies geven, zonder dat de Cito M toets is gedaan.
Er wordt vanuit het Cito aangegeven dat er na de lockdown eerst twee weken fysiek onderwijs gegeven
moet worden, voordat de Cito afgenomen wordt. Hierdoor gaat het niet lukken om deze gegevens te
betrekken bij het definitieve advies, omdat er anders te weinig tijd is om de adviesgesprekken te voeren
en de administratie (onderwijskundig rapport / aanmeldingsformulieren) op tijd klaar te hebben.
Daarnaast denken we een goed beeld te hebben van de afgelopen maanden over de ontwikkeling en
voortgang van de kinderen en houden we uiteraard rekening met de bijzondere omstandigheden die de
kinderen de afgelopen tijd hebben meegemaakt. We hebben er alle vertrouwen in, dat we tot passende
definitieve adviezen komen.
Eind januari stellen we (leerkrachten/directie) de definitieve adviezen vast, in februari bespreken we die
met ouders/kinderen. U krijgt hiervoor een uitnodiging. Waarschijnlijk zijn deze gesprekken via Google
Meet.
Mochten we n.a.v. de afname van de Cito M toetsen toch denken dat een hoger advies passender is,
dan berichten we hier uiterlijk 5 maart over, zodat de aanmelding nog steeds op tijd bij de VO school
van uw voorkeur kan zijn.

In deze periode zijn er online voorlichtingsbijeenkomsten van de verschillende scholen voor het voortgezet
onderwijs. Sommige scholen hebben een speciale app! We adviseren u de websites van de scholen goed
in de gaten te houden, zodat u en uw kind zich toch zo goed mogelijk kunnen oriënteren op de scholen
waar uw kind volgend jaar naar toe kan gaan.
Daarnaast houden we onze webpagina over het voortgezet onderwijs ook actueel. Als wij informatie krijgen
van scholen, dan zetten wij de link ook op onze pagina: www.margrietschool.net / kinderen / naar het vo.
Wellicht heeft u nog vragen n.a.v. dit bericht. U kunt deze mailen naar infomargrietschool@fluenta.nl
U kunt donderdagochtend 14 januari a.s. ook om 9.30 uur uw vragen of opmerkingen bespreken met
Desirée en Hendri, die hiervoor een digitale meet organiseren.
Inloggen kan via deze link: https://meet.google.com/ddy-ydec-ffp
Komt het dan niet uit, maar wilt u ons op een ander moment spreken, mail dan gerust, dan maken we een
‘meet-afspraak’.
We vertrouwen erop dat we u voor nu voldoende hebben geïnformeerd.
Hartelijke groet, ook namens Katja en Ingrid,
Desirée Anaya en Hendri Ham

