Aan: leerlingen van groep 8 en hun ouder(s)/verzorger(s)

Betreft: Open Dagen, snuffelstages en aanmelden

’s-Hertogenbosch, 28 januari 2021

Beste leerlingen van groep 8, beste ouder(s)/verzorger(s),
Jullie gaan komende maand kiezen naar welke middelbare school je volgend jaar gaat. Door corona is
veel dit jaar online. De gemeente en de scholen vinden het belangrijk je daarbij goed te helpen. En te
zorgen dat je snel je draai vindt op je nieuwe school. In deze brief vertellen we je daar meer over.

Open Dagen en snuffelstages
De Bossche middelbare scholen doen er alles aan om te zorgen dat jullie de scholen leren kennen. Zo
kun je digitaal het gebouw en het onderwijs verkennen. Of chatten met docenten en leerlingen. Er
zijn liveblogs en vlogs en nog veel meer. Op de websites van de middelbare scholen vind je alle
informatie. Over de Open Dagen, maar ook over de snuffelstages en het aanmelden. Zoals het er nu
naar uitziet zal alles online gaan. Dat geldt voor alle scholen in heel Nederland.

Schooladvies en aanmelden
Je hebt een advies van je basisschool nodig om je aan te melden op de middelbare school van je
keuze. En ook om een tweede en derde keuze te kunnen maken. De minister heeft onlangs laten
weten dat basisscholen 2 weken extra tijd krijgen voor het geven van een advies. Het advies ontvang
je dus uiterlijk 15 maart. De middelbare scholen hebben de datum waarop je je moet aanmelden
aangepast. Dat is dus ook 2 weken opgeschoven. Je vindt de nieuwe data op de websites van de
scholen.
Na ontvangst van je advies kan je je online vooraanmelden van 1 maart t/m 17 maart. Daarna teken
je in voor een aanmeldingsgesprek op de middelbare school van je eerste keuze. Deze gesprekken
vinden plaats in de week van 22 maart. Je meldt je daarvoor aan via de website van de school. Ook al
is het aanmeldingsgesprek digitaal, je kunt er op rekenen dat er ruim aandacht voor jou en je ouders
is.
Natuurlijk hopen we dat we je snel daarna persoonlijk te kunnen ontmoeten, we proberen dat in
ieder geval voor de zomervakantie te organiseren in een kennismaking op je vervolgschool. Dan kun
je je nieuwe docenten en klasgenoten al leren kennen en weet je beter hoe de start van je nieuwe
schooljaar wordt.
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Aansluiting
Afgelopen periode heb je op een andere manier les gehad. Daar houden we natuurlijk rekening mee.
We willen allemaal dat je kansen krijgt die passen bij jouw talenten. De middelbare scholen willen
jouw talenten en jouw vorderingen goed in beeld krijgen. Dan kunnen ze daarop aansluiten en je
verder laten groeien. Dat begint bij een warme overdracht. Docenten van je basisschool en de
mentoren van je nieuwe school bespreken met elkaar wat je talenten zijn. Ze kijken of er misschien
extra aandacht nodig is. Op die manier kan de middelbare school onderwijs op maat bieden. Voor
sommige van jullie betekent dit dat we volgend jaar iets extra’s gaan bieden. De basisscholen en
middelbare scholen zorgen samen voor dat extra maatwerk. De gemeente ’s-Hertogenbosch
ondersteunt scholen daarbij. We doen dit omdat we vinden dat de ontwikkeling van jouw talenten
aandacht verdient. Juist nu in deze corona-tijd. We willen elk kind de kans geven zich verder te
ontwikkelen. Daar spannen we ons gezamenlijk voor in. We doen dit voor jullie toekomst!

De Bossche basisscholen, de scholen voor Voortgezet Onderwijs en de gemeente ’s-Hertogenbosch
wensen jullie succes bij het maken van je keuze. Geniet vooral ook van de laatste maanden op de
basisschool. We hopen dat je na de zomervakantie met enthousiasme start op je nieuwe school.

Jean Wiertz
voorzitter DOVO

Hans Tijssen
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wethouder Talentontwikkeling
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