
 

 

 

 

 

 

Hoorn, 1 april 2020 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 8, 

 

Leerkrachten, schoolleiders en onderwijscollega’s zijn momenteel druk bezig met de opvang van 

kinderen van ouders met vitale beroepen en het organiseren van onderwijs-op-afstand (veelal digitaal)  

voor de kinderen die thuis zitten. Dat vergt alle energie van de scholen. Daarnaast is gisteren 

afgekondigd dat de coronamaatregelen verlengd zijn tot en met de meivakantie, 27 april. Eerder heeft 

minister Slob (18 maart jl.) al besloten dat basisscholen dit jaar geen eindtoets kunnen afnemen bij 

leerlingen in groep 8. 

 

Dit betekent het volgende: 

Alle leerlingen van groep 8 hebben de afgelopen weken van de leerkracht het schooladvies voor de 

middelbare school gekregen. Dat advies is gebaseerd op een breed beeld van de ontwikkeling van de 

kinderen over de afgelopen jaren. Het advies van de leerkracht was altijd al leidend en zal ook nu 

bepalen in welke stroming kinderen instappen op de middelbare school. Omdat de eindtoets dit jaar niet 

wordt afgenomen, kunnen deze adviezen dit jaar niet worden bijgesteld.  

 

Wat zijn de regels ten aanzien van het schooladvies? 

Het schooladvies is leidend voor de toelating tot het voortgezet onderwijs. Basisscholen registreren 

jaarlijks het schooladvies voor 15 maart in de Basisregistratie Onderwijs (BRON). 

De eindtoets geldt normaliter als tweede gegeven. Op basis van de uitslag van deze eindtoets kan een 

school het schooladvies heroverwegen. Dit jaar vervalt de heroverweging en wordt het schooladvies 

dus niet bijgesteld. 

 

Wat kunt u verder verwachten? 

Onze scholen zullen in samenwerking met de scholen voor voortgezet onderwijs onze leerlingen op een 

zo goed mogelijke manier voorbereiden op hun aanstaande overstap naar het voortgezet onderwijs. 

Daarnaast zal op de middelbare school in het nieuwe schooljaar zorgvuldig bekeken worden of kinderen 

wel op de juiste plek in een brugklas zitten. Daarover zal minister Slob nog nadere afspraken maken 

met het voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld over de overdracht van leerlingen van PO naar VO en 

tussenevaluatie tijdens schooljaar 2020-2021. Wij zullen u daarover blijven informeren.  

 

In de maanden april t/m juli organiseren veel van onze scholen activiteiten voor de leerlingen zoals een 

schoolkamp, excursies en een afscheidsavond. Gezien de huidige situatie is nu duidelijk dat deze 

activiteiten veelal niet door kunnen gaan. Ons kabinet heeft gisteren besloten dat ook de scholensluiting 

verlengd wordt – tenminste tot 27 april net als de andere coronamaatregelen. We kunnen op dit moment 

nog niet met zekerheid zeggen wanneer de school van uw kinder(en) weer opengesteld kan worden. Er 

is alleen duidelijk dat dit pas na 4 mei zal zijn. Daarover wordt u binnen 2 à 3 weken door de directie 

van de school nader geinformeerd.  

 

Wij wensen u allen veel sterkte in de komende weken. Gelukkig doen we dit samen en voelen we ons 

steeds verbonden met onze leerlingen. 

 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd direct contact opnemen met de school van uw kind of via 

info@stichtingpenta.nl. 

 

mw. drs. G.A.C. (Gea) Koops-de Hoog  
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