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Naar de brugklas?

Wat een verschillen:



Leerwegen algemeen



VO in Rijswijk

• Stanislas college Rijswijk beweeg- VMBO
• Stanislas college Rijswijk 

praktijkonderwijs
• Gereformeerd scholengemeenschap 

Randstad VMBO-T
• Van Vredenburch College VMBO Basis-

Kader en LWOO
• Rijswijks Lyceum MAVO-HAVO-VWO-

Gymnasium-gespecialiseerd 
hoogbegaafd (HB)



Aanmeldprocedure
• * 8 september 2022: Informatieavond overstap naar het vo.

* 14 + 15 november: Dia Proeftoets, zodat de kinderen ervaring op kunnen doen 
voor de eindtoets in april.
* November en december 2022: bezoeken voorgezet onderwijs scholen met de 
groep. We volgen dan een aantal lessen. 
* December 2022: de school organiseert schooladviesgesprekken om met de ouders 
te spreken over het voorlopige schooladvies. Tijdens deze avonden worden de 
volgende zaken besproken: schoolhouding, scores LVS en methodetoetsen, uitslag 
drempelonderzoek, capaciteiten van de leerling. 

• *9 januari t/m 10 februari 2023: oriëntatie voortgezet onderwijs - ouders en 
kinderen bezoeken open dagen van het voortgezet onderwijs op basis van het 
voorlopig advies. 

• *Januari 2023: u wordt uitgenodigd om een account aan te maken in het 
aanmeldsysteem Onderwijs Transparant (OT). Hiermee kunt u uw kind aanmelden 
en ontvangt u berichten over de aanmelding en toelating van uw kind. 

• *10 februari 2023: als u uw kind met een papieren formulier wilt aanmelden (en 
niet digitaal) dan ontvangt u op vrijdag 10 februari het aanmeldformulier met 
voorkeurslijst. 

• *11 t/m 24 februari 2023: aanmelding voortgezet onderwijs. Het is toegestaan om 
uw kind bij meerdere scholen aan te melden: bij de eerste school van aanmelding 
levert u de voorkeurslijst in met namen van scholen welke bij uitloting een volgende 
keuze worden. 



Heroverweging?
• Eindtoets: half april - half mei afhankelijk van 

landelijke ontwikkelingen

• Uitslag eindtoets: half mei

• Hogere uitslag: 25 mei t/m 8 juni afhankelijk van 
landelijke ontwikkelingen

• Heroverweging overleg PO-VO 

• Kennismaking: begin juli op het VO
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Device in de klas

• Vanaf dit jaar starten alle brugklassers met een device in de 
klas

• Chromebook of laptop

• Wij zorgen voor een regeling
• Lease
• Koop

• Servicepunt in school
“Ik vind gym heel 
leuk en waardeer de 
hulp die we krijgen 
van alle leraren”



+punten!

• Betrokken -> Veel persoonlijk contact met leerlingen en ouders
• Gepersonaliseerd leren: ondersteuning en uitdaging
• Educatieve excursies 
• Cultureel onderwijsprogramma i.s.m. TRIAS
• brugklas met device
• Passend onderwijs, onderwijs op maat
• Gymnasium
• Verlengde brugklas HAVO-MAVO, VWO-HAVO
• Technische MAVO
• VMBO LWOO
• Profielen VMBO:

• Zorg & Welzijn
• Economie & Ondernemen
• PIE (met modules Transport & Logistiek)



Wetenschap en technologie MAVO

• TL leerlingen met een 
interesse voor 
techniek

• De “doe” TL/HAVO 
leerlingen

• Opstroom KADER 
leerlingen die een 
praktijkdeel willen 
houden
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profielen

Zorg & Welzijn

Economie en ondernemen

Produceren, installeren en energie



Open dagen/informatieavonden

• Zie websites van VO scholen
• Informatieavonden online mogelijk, afhankelijk van 

landelijke ontwikkelingen



Vragen???


