
 

Informatie groep 8 

Jaarplanning 2022-2023 

• September opstartgesprekken. 

• November de voortgangsgesprekken met een indicatie advies voor het 
Voortgezet Onderwijs (in de week van 21 november 2022). Het kan zijn 
dat er nog geen duidelijk beeld is vanwege een grillig profiel (zowel op 
cito als op werkhouding e.d.). Dan kunnen we ervoor kiezen om een 
extra toets af te nemen, een drempelonderzoek. Dan zullen we dat ook 
tijdens dit gesprek met u bespreken. 

• November VO scholen bieden allerlei activiteiten aan.  
• Januari  de CITO toets M8. 

• Februari Normeringsonderzoek route 8. Kennismaking met manier van 
toetsen. 

• Februari het rapportgesprek met daarbij het definitief advies. Ook wordt 
het onderwijskundig rapport met u en uw kind besproken (het LDOS). 
(in de week van 21 februari 2023) 

• Maart de aanmelddagen. 

• April de eindtoets groep 8 is op 19 april 2023. Dit schooljaar opnieuw 
gekozen voor Route 8  

• Mei, wanneer de uitslag binnen is, de heroverwegingsgesprekken. 

Advisering 

• Onderwijsbehoeften/begeleiding. 

• Werkhouding (klas-huiswerk). 

• Motivatie/leergierigheid. 

• De resultaten op de methode gebonden toetsen. 

• De resultaten op de “niet methode gebonden toetsen”. Dat zijn de cito 

toetsen van groep 3 t/m 8. De uitslagen hiervan staan in het volgsysteem 

waarvan u steeds een uitdraai heeft gekregen. Van deze toetsen zijn 

begrijpend lezen en rekenen doorslaggevend zijn. 

 

 

 

 



 

Voortgezet onderwijs 

De richtingen van het VO zien er als volgt uit: 

Deze verdeling is een leidraad en geeft een indicatie die op individuele gevallen anders kan uitpakken. 

Voor informatie over de middelbare scholen in de regio kunt u terecht op de 

website van de verschillende scholen. Bezoek op tijd de verschillende sites 

i.v.m. de bezoekmomenten die de scholen aanbieden. 

Ook vindt u meer informatie op: www.devogids.nl. 

 

Een aantal scholen in de regio, waar de afgelopen jaren kinderen van onze 

school naartoe zijn gegaan: 

Cambium-Zaltbommel 

• Informatie avond ouders: 7 en 8 november 2022  

• Doe dag de Waard: 14 t/m 25 november 2021 (met de klas) 

• Doe dag Buys Ballot: 10 t/m 28 januari 2022 (met de klas) 

• Cambium Experience Buys Ballot: 11 en 25 januari 2023 

• Cambium Experience De Waard: 15 februari 2023 

• Open dag: 3 februari 2023 

• Aanmelding: 7 en 8 maart 2022 

• Meeloopochtend op 23 maart 2022 

• Kennismaking nieuwe klas 22 juni 2022 

 
Lingeborgh-Geldermalsen (valt onder Lek en Linge) 

• Informatie avond voor ouders: 2 november 2022  

• Snuffellessen: op verschillende momenten vanaf november, zie de site 

• Open dag / avond: 17 en 18 januari 2023 

• Aanmelding: uiterlijk 10 maart 2023 

• Kennismakingsavond voor ouders nieuwe brugklassers 22 juni 2023 

• Kennismaking nieuwe klas 23 juni 2023 

 
Ida Gerhardt in Geldermalsen 

• Op dit moment geen data bekend op de site. Neem contact op met de school. 
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http://www.devogids.nl/


Lek en Linge, Culemborg 

• Informatie avond (algemeen) voor ouders: 17 november 2022  

• Informatie avond (gymnasium of vrije school route) voor ouders: 30 november 2022 

• Snuffellessen: 31 oktober, 1 en 7 november 2022   

• Open dag: 19 (online), 20 en 21 januari 2023 

• Duik de diepte in (meer informatie over de verschillende richtingen):  
8 februari 2023 

• Aanmelding: uiterlijk 10 maart 2023 

• Kennismakingsavond voor ouders nieuwe brugklassers 6 of 7 juni 2023 

• Kennismaking nieuwe klas 12 t/m 16 juni 2023 

 

KWC in Culemborg  

• Informatie avond voor ouders: 8 november 2022 

• Open lesmiddagen: 22 en 24 november 2022 

• Open lesavond TTO / gymnasium: 13 december 2022 

• Uiterlijk aanmelden KWC agora : 15 december 2022 

• KWC -agora intakegesprekken: jan/feb 2023 

• Open huis: 27 januari 2023 

• Aanmelding: 6 t/m 10 maart 2023 

• Intakemiddagen: 23 en 25 mei 2023 

• Kennismaking nieuwe klas: 20 juni 2023 
 

Prinsentuincollege-Andel  

• Proeven en beleven, minilessen: 12 oktober 2022, 1 december 2022 en 1 februari 
2023  

• Open avond: 11 november 2022 

• Open dag: 12 november 2022  

• Voorlichtingsavonden: 16, 17,23 en 24 januari 2023 

• Mogelijkheid tot een VIP rondleiding. 

 
Stedelijk gymnasium-Den Bosch  

• Inloopavond: 6 oktober. 

• Open dag: zaterdag 21 januari 2023. 

• Zij bieden ook een “expeditio” aan, vorm van snuffellessen (volgen van 2 lessen) en 
rondleiding. Data zullen in januari 2023 zijn , maar op dit moment nog onbekend 

 
Sint Jans Lyceum  

• Rondleidingen: maandag 17 t/m vrijdag 21 oktober 2022 (15.30-16.15 / 16.30-17.15)  

• Open dag: vaak in januari (op dit moment nog niet bekend) 

• Snuffelstage: op verschillende momenten, op dit moment geen data bekend. 
 

Houd de sites van de verschillende scholen dus goed in de gaten. 


