Van groep 8 naar de brugklas
In dit document vindt u alle informatie die u als ouders/verzorgers nodig heeft voor
een goede voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs en de weg daar naartoe.
Veel informatie kunt u ook met uw kind bekijken en bespreken.
Als uw kind in groep 8 zit, ontvangt u in het begin van het schooljaar een uitnodiging
van school voor de algemene ouderavond over de overstap.
Hierin worden onder andere de verschillende uitstroomniveaus en sectoren/profielen
besproken. Ook wordt er uitleg gegeven over de procedure die geldt voor onze
regio.
Algemene informatie
Voortgezet Onderwijs - Algemene informatie vanuit de overheid over het Voortgezet
Onderwijs.
Procedure ‘Naar het VO’
Ouderbrochure ‘Naar het VO’ - In deze brochure vindt u informatie over de
procedure en regels die gelden voor de verwijzing en aanmelding voor regio Utrecht.
Op de site van de Utrechtse Onderwijs Agenda/Kijk op onderwijs kunnen leerlingen
en ouders terecht voor informatie over onderwijs in Utrecht.
Naar de brugklas
Wat betekent 'Brugklas'? En wat doe je daar?
Met onderstaande link kom je veel te weten over de brugklas en wat je daar allemaal
te wachten staat.
Naar de brugklas
Verschillende niveaus
Hier vindt u informatie over de verschillende niveaus van het Voortgezet Onderwijs
in Nederland.
REGIO UTRECHT
Vanuit De Meern kunt u in principe kiezen uit scholen van de 5 omliggende regio’s/
samenwerkingsverbanden:
1. Utrecht
2. Stichtse Vecht (Maarssen, Maarssenbroek)
3. Utrecht West (Woerden)
4. Montfoort
5. Nieuwegein

Veel scholen lichten hun schoolprofiel toe in de VO-gids.
Alle VO-scholen met bijbehorende informatie vindt u via onderstaande link:
De VO-Gids.nl
Natuurlijk kunt u ook terecht op de websites van scholen zelf. Daar is de informatie vaak het
meest up-to-date.
Informatieavonden en open avonden starten vanaf oktober. Dit verschilt per school.
Open dagen vinden meestal plaats in januari. U dient daarvoor zelf een planning te maken.
Met de Open Dagen Planner kunt u een overzicht maken van de scholen waar uw
voorkeur naar uitgaat.

De VO-gids op krijgen de kinderen in groep 8 medio november mee naar huis.
Scholenzoeker
Zoek een Middelbare School
Heeft u overige vragen of wilt u advies m.b.t. de schoolkeuze, maak dan een
afspraak met de leerkracht van uw kind.

