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Aan de ouders/verzorgers van de kinderen in groep 7 en 8 

 
      Nijmegen, december 2019 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
In verband met de overgang van uw kind naar het voortgezet onderwijs willen wij u van 
een aantal zaken op de hoogte brengen. Houd uw agenda bij de hand… 
 
 De ouders van de kinderen in groep 7 ontvangen deze brief ook omdat het 

verstandig is om in groep 7 al de onderwijsinformatiemarkt en de open dag 
te bezoeken. 

 
Bezoek VMBO en de keuzelessen 
Groep 8 gaat voordat de kinderen een schoolkeuze maken naar een middelbare school 
om kennis te maken met het VMBO.  
Daarnaast zullen de leerkrachten de kinderen een aantal lessen over het voortgezet 
onderwijs geven. We willen de kinderen op deze manier zo goed mogelijk begeleiden bij 
de keuze van een school en de overgang naar het voortgezet onderwijs. 
 
De onderwijsinformatiemarkt  
Wij raden u aan om met uw kind op maandag 13 januari de onderwijsinformatiemarkt te 

bezoeken. De onderwijsinformatiemarkt wordt gehouden op Het Kandinsky College 
Malderburchtstraat 11, 6535 ND Nijmegen in Nijmegen. Bijna alle scholen uit Nijmegen 
en omstreken presenteren zich daar aan u. Zij delen folders uit en tijdens de 
informatierondes kunt u naar meer informatie luisteren en vragen stellen. De avond 
duurt van 18.30 uur tot 21.00 uur. De eerste informatieronde is van 19.00 uur tot 19.45 
uur, de tweede ronde is van 20.00 uur tot 20.45 uur. Door deze avond krijgt u vast zin 
om tijdens de open dag op twee of drie scholen te gaan kijken. Als u deze avond niet 
kan weten de leerkrachten op welke avond u een andere markt kan bezoeken. 
 
 
Open dagen 
De scholen in Nijmegen hebben op zaterdag 15 februari van 10.00 uur tot 15.00 uur 

hun open dag. U kunt dan met uw kind een kijkje nemen op verschillende scholen. Er 
zijn ook scholen die (naast de open dag) een open avond hebben. U kunt hiervoor het 



beste de website https://schoolkeuzehulp.nl/ en de websites van de scholen 

raadplegen.  
 
Definitieve schooladvies. 
Na de kerstvakantie zijn de adviesgesprekken voor groep 8. De ouder(s) / verzorger(s) 
én het kind worden daarvoor uitgenodigd.  Aan de hand van dit advies kunt u uw kind 
voor een school voor voortgezet onderwijs aanmelden. 
  
Aanmelden 
Aanmelden kan bij de meeste scholen vanaf de open dag, maar in ieder geval vóór 28 
februari. Voor specifieke informatie zie https://schoolkeuzehulp.nl/ Ook het bijgevoegde 

tijdpad geeft veel informatie over de aanmelding en plaatsing van uw kind in Nijmegen 
en omgeving. De flyer van schoolkeuzehulp.nl krijgt uw kind mee naar huis. 
U kunt uw kind bij 1 school inschrijven. U krijgt tijdens het gesprek over het definitieve 
schooladvies een aanmeldformulier. 

     
Eindtoets 
De afname van de Iep eindtoets is op 15 en 16 april. Gedurende de ochtenden buigen 
de kinderen zich over de vragen.  
 
Informatie VO 
U kunt bij het lokaal van groep 8 informatie vinden over enkele scholen van voortgezet 
onderwijs. Dit materiaal blijft een paar weken op school liggen en kunt u daar inkijken.  
 
Kom voor vragen gerust naar juf Marloes, juf Ramona, Meester Roeland of juf Geesje! 
 
Met vriendelijke groet,  
Geesje Gerretsen  
Bovenbouwcoördinator 
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