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Naar de brugklas!
Jawel, volgend jaar gaat uw kind naar het voortgezet 
onderwijs (VO). Groep 9, die hebben we niet!
Uw kind komt dan in de brugklas. Niet alle kinderen 
komen in dezelfde brugklas. In welke brugklas uw kind 
komt bepaalt de basisschool. Dat doen we natuurlijk niet 
zomaar even.
Hoe zo’n schooladvies (of verwijzing) naar een brugklas 
tot stand komt, daar gaat dit over.



Wat opmerkingen vooraf:
Advies is eigenlijk een foute benaming. 
Beter is……. verwijzing!
U krijgt eind februari een uitnodiging voor het 
verwijsgesprek met de directeur, de interne begeleider en 
de leerkracht.
Niet alle kinderen (wel de meeste) gaan naar O.S.G. De 
Hogeberg. U kunt natuurlijk ook kiezen voor een andere 
school voor VO.
Zo’n eerste jaar heet niet voor niets brugklas, kinderen 
kunnen ook daar nog van niveau veranderen. Een 
verwijzing is eigenlijk "het beste plekje" waar uw kind 
(welbevinden) kan starten, meer niet. Soms zijn er zelfs 
gezamenlijke brugklassen. Zoals bvb mavo/havo. Dit 
bepaalt het voortgezet onderwijs.



Welke brugklassen zijn er eigenlijk?
VMBO BASIS >KADER of MBO

VMBO KADER >MAVO of MBO

VMBO THEORETISCH (MAVO) >HAVO of MBO

HAVO > MBO, VWO of HBO

VWO >WO of HBO

Praktijkschool >ROC

 (afdeling VO > wat kun je daarna doen?)



Jammer, dit zijn géén argumenten 
voor onze brugklas verwijzingen.

-Ik (ouder) had vroeger ook een te laag advies.
-Nu komt ze niet bij haar nichtje in de klas. Hoe leg ik dat 
uit?
-Hij/zij kan het wel, maar laat het niet zien. 
-Ze heeft zich zo verheugd op de HAVO.
-Op een andere school, waar we laatst waren, vonden ze 
hem wèl een typische MAVO leerling.
-Zij had zo’n mooi schoolrapport, vinden wij.
-Vorig schooljaar is ons een kader-advies “beloofd”, als 
hij maar goed zijn best deed.
-Haar tante, ook een leerkracht, zegt dat dit een HAVO 
leerling is.



Dit zijn wél argumenten
-Vorderingen, resultaten per leergebied, zoals 
rekenen, begrijpend lezen, spelling (genormeerde 
IEP-toetsen) over de acht (basis)schooljaren heen;
-Indrukken leerkrachten groep 6, 7 en 8,  de 
directeur en de interne begeleider;
-Werkhouding;
-Concentratie;
-Motivatie;
-Zelfstandigheid;
-Belangstelling;
-Dossier van het kind.



En die IEP-eindtoets dan?
De afname is na de advisering, medio april 2023;
Het schooladvies is dan dus al bekend!
De eindtoets is wel verplicht voor iedereen;
Het is belangrijk voor uw kind (wat heb je geleerd) en school 
(wat hebben wij ze geleerd);
Het is dus “aanvullend” op het schooladvies;
We weten: Het is nagenoeg 95% hetzelfde als het 
schooladvies
De uitslag van de IEP gaat wel altijd mee naar het VO!
Wat nu als de uitslag van de IEP heel anders is dan de 
school-verwijzing?

-Lager dan advies:  we doen niets, wel in dossier van VO!
-Hoger dan advies: gesprek met directie, hoe kan dit?



Rondom de advisering
De verwijzing komt van de basisschool, de plaatsing in 
een klas, dat doet het VO (bvb de OSG), daar speelt 
de basisschool geen rol in.
Een schooladvies is altijd bindend, niet 
“onderhandelbaar”, bij ons niet en óók niet op het VO!
Het is meestal een enkelvoudig advies: Praktijkschool, 
Basis, Kader, MAVO, HAVO of VWO. 
Soms krijgt een leerling een dubbel advies. Dan plaatst 
het VO de leerling in een brugklas, wij niet.
De directeur geeft het uiteindelijke advies, niet de 
leerkracht(en)



Inschrijvingsprocedure OSG
Inschrijving op VO:  maart 2023 (online);
Later meenemen of uploaden: origineel ondertekend 
schooladvies, kopie geldig (!) identiteitsbewijs leerling+BSN;
Wij sturen onze schooladviezen ook altijd zelf direct naar de OSG 
(VO). Het VO plaatst altijd, op basis van het advies van de 
basisschool;
Alle leerling-gegevens worden in april automatisch digitaal 
overgedragen, met uw toestemming, vanzelfsprekend;
De leerkrachten in groep 8 schrijven een uitgebreid verslag en 
gaan in gesprek met coach/mentor van uw kind op de OSG/VO;
In het nieuwe schooljaar heeft de “oude” leerkracht weer een 
gesprek met de mentoren en er zijn (brug)klasse-bezoekjes;
De school ontvangt van het VO regelmatig informatie over 
vorderingen van uw kind in de brugklas en analyseert deze 
samen met VO. We hebben ook regelmatig contact over onze 
“oud”leerlingen.



Voor eventuele vragen is er natuurlijk ruimte tijdens 
het adviesgesprek met directie, interne begeleider en 
leerkracht;
U bent ook eerder welkom met uw vragen bij ons. 
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