
Voorlichtingsavond ouders groep 8



Onderwerpen in deze presentatie

• Overstap van basisschool naar
voortgezet onderwijs

• Doorstroommogelijkheden

• Plaatsing o.b.v. advies

• Mentor

• Begeleiding in de vakles, mentorles 
en in ondersteuningspunt



Een nieuwe school

BASISSCHOOL



Doorstroomschema voortgezet onderwijs Wiringherlant
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Advies basisschool is bindend voor plaatsing



Leervorderingen

Schooladvies
Motivatie

Werkhouding

Taal en 
rekenen

Concentratie

Sociaal 
emotioneel



Bring Your Own Device (BYOD)

• Vanaf leerjaar 1 wordt in de klas met een device 
gewerkt als ondersteunend leermiddel naast de 
boeken

• In de lessen wordt actief met digitale leermiddelen 
gewerkt

• BYOD is een middel om te differentiëren in de klas 
en om digitale vaardigheden te ontwikkelen

• Advies aanschaf via de Campusshop



Waar staat rsg Wiringherlant voor?

Kleinschalige ontmoetingsplaats
• Veilige omgeving
• Rekening houden met verschillen

Goede begeleiding
• Vakdocenten, mentoren en 

ondersteunende medewerkers

Kwaliteit
• Goede resultaten



Ons aanbod in de bovenbouw vmbo

• vmbo- bb/kb
- Zorg en Welzijn
- Dienstverlening en Producten
- Techniek

• vmbo-gtl : Dienstverlening en Producten:
Alle leerlingen volgen een beroepsgericht 
programma met een groot aanbod keuzevakken in 
de richting van
- Zorg en Welzijn
- Economie
- Techniek



Ons aanbod in de bovenbouw havo/atheneum

• Cultuur en Maatschappij
• Economie en maatschappij
• Natuur en Gezondheid
• Natuur en Techniek



Samenwerking met ouders

• Mentor
• Voorlichtingsavonden
• Driehoeksgesprekken
• Website
• Klankbordgroepen

▪ Voor leerlingen én ouders
• Magister
• Zermelo (rooster)

Kind

SchoolOuder(s)

Prestatie



Leerlingbegeleiding

De mentor eerste aanspreekpunt
• Voor leerlingen en vakdocenten
• Contact met ouders
• Mentor- en studieles
• Loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB)

OSP (ondersteuningspunt)



Leerlingbegeleiding

Vier ondersteuningspijlers (OSP)
• Ondersteuning bij leer- en werkgedrag

✓ Studieklas en leren leren
• Ondersteuning bij sociaal emotioneel welbevinden

✓ Counseling, schoolmaatschappelijk werk, verschillende 
trainingen etc

• Ondersteuning bij gedragsregulering
✓ Pluspunt

• Ondersteuning bij het onderwijsleerproces
✓ Remedial teaching (RT en NT2)



Veilig klimaat

Iedereen wordt gekend & geaccepteerd

• Kleinschaligheid
• Duidelijke schoolregels
• Antipest protocol
• Veiligheidsconvenant
• Calamiteitenplan
• Veilige werkplekken



Kennismaking

• Open dag op 25 januari

• Inschrijven op 2 of 3 maart

• Voor de zomervakantie: ontmoeting eigen klas en mentor

• De eerste weken….

• Werken aan groepsvorming

• Brugklaskamp



Extra aanbod

• Sportklas
• Global Citizen
• Tweetalig onderwijs (tto)Excursies naar het 

buitenland
• Buiten Les Activiteiten (BLA)
• Activiteitenweken "Ondernemend en 

onderzoekend leren"
• Versterkt talenonderwijs:

• Anglia examens
• Cambridge, Goethe, Delf scolaire

• Onder voorbehoud m.b.t. corona-richtlijnen



Het gaat nu echt beginnen…

Meer weten over de weg naar het 
voorgezet onderwijs, Wiringherlant, open 
dag en informatieavond?

Alle informatie staat op onze website met 
een aparte pagina voor groep 8 leerlingen 
en hun ouders.



Heeft u nog vragen?

U kunt altijd contact opnemen met:
• Zorgvragen/ondersteuning: E. Speksnijder of J. Doorson
- e.speksnijder@wiringherlant.nl
- doj@wiringherlant.nl

• vragen over de school, algemeen, inschrijfprocedure etc.: J. Rozemeijer:
- roj@wiringherlant.nl

• vragen over TTO: S. Duivestein of T. Hollander:
- tto@wiringherlant.nl

mailto:e.speksnijder@wiringherlant.nl
mailto:j.doorson@wiringherlant.nl
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We zien u graag terug op de 
Open Dag op 

dinsdag 25 januari 2021!


