
De schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs. 

We willen u als ouder graag op de hoogte brengen van de procedure die wij nu volgen om uw 
kind na de Noordkaap op de juiste plaats in het voortgezet onderwijs te krijgen. 

Aan het einde van groep 6 krijgt u voor het eerst te horen wat de verwachte uitstroom van uw 
kind is. Dit is een voorspelling op basis van de resultaten van de Cito toetsen die uw kind in 
dat jaar gemaakt heeft. Om een voorspelling te doen gebruiken alle scholen binnen SOOOG 
de Plaatsingswijzer. Deze eerste voorspelling zal geheel gebaseerd zijn op de behaalde 
resultaten op de Cito Midden en de Cito Eind toetsen. 

Aan het einde van groep 7 krijgt u voor de tweede keer te horen wat de verwachte uitstroom 
zal zijn. Dit advies is ook geheel op de behaalde resultaten gebaseerd..  

Wanneer uw kind in groep 8 zit, krijgt u in november voor de derde keer te horen wat de 
verwachte uitstroom zal zijn. Dit advies zal niet alleen bestaan uit de behaalde Cito scores, 
maar de kenmerken van uw kind zullen hierin ook meegewogen worden. In groep 8 werken 
we specifiek naar het voortgezet onderwijs toe. Hier is nog duidelijker te zien wat de 
karaktereigenschappen van uw kind zijn en hoe deze op het voortgezet onderwijs de resultaten 
van uw kind kunnen beïnvloeden.  

Op basis van deze laatste voorspelling kunt u met uw kind scholen en stromen gaan bezoeken 
tijdens de open dagen van de diverse scholen voor voortgezet onderwijs. Wellicht is het 
verstandig om ook een stroom hoger en lager te kijken. Zo krijgt u een helder beeld van het 
verschil tussen de diverse stromen.   

In januari maakt uw kind de laatste Cito toetsen die onderdeel van ons leerlingvolgsysteem 
uitmaken en die op de plaatsingswijzer meetellen. Deze toetsen en vooral het beeld dat de 
leerkracht van uw kind heeft vormen de basis voor het schoolkeuze gesprek in februari. 
Tijdens dit gesprek maken we de schoolkeuze definitief. Het advies van de Noordkaap is 
doorslaggevend.  

In april maakt uw kind de Eindtoets. De uitslag van deze toets krijgt uw kind zo spoedig 
mogelijk wanneer de uitslag op papier bij ons binnen is gekomen. 

Mocht de uitslag van de Eindtoets hoger zijn dan het advies dat wij als Noordkaap gegeven 
hebben, dan nodigen wij u uit voor een gesprek. Samen kijken we dan of we bij de gemaakte 
schoolkeuze blijven, of dat we een aanpassing naar een hogere stroom gaan doen. We zullen 
nooit een lagere stroom adviseren op basis van de uitslag van de Eindtoets. Een hogere score 
op de Eindtoets betekent niet automatisch dat wij ons advies aanpassen. Wanneer er bij ons 
geen twijfel over de geadviseerde stroom bestaat, zullen wij het advies niet zomaar omhoog 
bijstellen. 

Mocht u nog vragen over de procedure hebben, neemt u dan gerust contact met ons op. 


