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Berkel en Rodenrijs, 2 oktober 2019 
 
 
Onderwerp: Algemene informatieavond Voortgezet Onderwijs. 

 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen in de groepen 8, 
 
In groep acht breekt voor u en uw zoon of dochter een belangrijke tijd aan: het kiezen van 
een geschikte school voor het voortgezet onderwijs. U praat er samen met uw kind over en 
eventueel ook al met de leerkracht. In januari vinden immers de adviesgesprekken plaats 
met de groepsleerkracht, waarin het uitstroomniveau van uw kind gemotiveerd toegelicht 
wordt. Na die gesprekken kunt u uw zoon of dochter gaan inschrijven bij de VO-school van 
jullie keuze. 
 
Het voortgezet onderwijs ligt al een tijdje achter ons, waardoor het soms moeilijk is om een 
beeld te vormen over het hedendaagse onderwijs na alle veranderingen. We hebben voor 
deze informatieavond  externe deskundigen uit het VO uitgenodigd. Om deze avond vorm en 
inhoud te geven, hebben wij de heren Jeroen Ringeling (Stanislascollege) en Marvyn 
Toonen (Melanchthon Berkroden) bereid gevonden u het een en ander over het voortgezet 
onderwijs te vertellen.  
 
Er zal op deze avond ingegaan worden op de huidige structuur van het voortgezet onderwijs. 
Dit zal een algemeen karakter hebben. Er worden hier dus geen waardeoordelen over de 
verschillende scholen voor voortgezet onderwijs gegeven! 
Het is de bedoeling om u zo breed mogelijk informatie te verschaffen over het voortgezet 
onderwijs. Hierbij zullen geen specifieke schoolgebonden onderwerpen besproken worden. 
Wilt u hierbij rekening houden bij het stellen van de vragen. 
 
U bent van harte welkom op donderdag 7 november om 19.30 uur in de aula 
(onderbouwingang) van onze school.  Er staat vanaf 19.15 uur koffie en thee voor u klaar. 
We verwachten uiterlijk rond 21.00 uur weer af te kunnen sluiten. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Namens managementteam en leerkrachten groepen 8, 
 
Jan Noorlander, 
Directeur BS Het Baken 
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