Aan de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit groep 8 van de VCOG-scholen
Groningen, 20 maart 2020
Beste ouder(s)/verzorger(s),
De maatregelen rond het coronavirus vragen in het onderwijs om prioritering. Daarom is er op 18
maart 2020 vanuit de overheid besloten om dit jaar geen eindtoets af te nemen bij de leerlingen in
groep 8. Dit is een belangrijk besluit. Wat betekent dit voor ouders en leerlingen?
Scholen dicht, onderwijs gaat door
Alle basisscholen staan voor dezelfde uitdaging. We vinden het van groot belang om door middel
van leren op afstand het onderwijs zo veel mogelijk door te laten gaan. Als scholen steken we al
onze tijd in de organisatie daarvan. Daarnaast vervullen we een maatschappelijke rol door het
opvangen van leerlingen van ouders die werken in een vitaal beroep.
Voorlopig schooladvies wordt definitief advies
Alle leerlingen van groep 8 hebben de afgelopen weken al het voorlopig schooladvies van de
basisschool gekregen. Omdat de eindtoets dit jaar niet wordt afgenomen wordt dit advies nu voor
alle leerlingen definitief. Het advies van leraren was altijd al leidend en zal nu ook bepalen in welke
stroming kinderen instappen in het voortgezet onderwijs. Komend jaar is er extra aandacht vanuit
onze scholen voor voortgezet onderwijs om te kijken of leerlingen op de juiste plek zitten.
Voorbereiding brugklas
De komende tijd werken onze basisscholen extra nauw samen met de scholen voor voortgezet
onderwijs om onze leerlingen uit groep 8 zorgvuldig voor te bereiden op hun overstap naar de
brugklas. Er wordt hard gewerkt om al onze leerlingen hierbij goed te begeleiden.
In deze overstap zal expliciet aandacht zijn voor het advies van de basisschool en de mogelijkheden
en ondersteuningsbehoefte van de leerling.
Uitzonderlijke tijd
In deze uitzonderlijke tijd zullen we ons onderwijs soms op een andere manier vorm en inhoud
moeten geven. U kunt erop rekenen dat we alles in het werk stellen om hier samen met leerlingen,
medewerkers en ouders/verzorgers een positieve draai aan te geven. Samen staan we sterk en
maken we er het beste van voor onze leerlingen.
Heeft u vragen of wilt u iets delen over het besluit van de overheid? Neem dan contact op met de
schoolleiding van de school van uw kind(eren).
Met vriendelijke groet, mede namens alle medewerkers op de scholen,

Erik Vredeveld
Bestuurder VCOG
VCOG
Eenrumermaar 4
9735 AD Groningen

Veelgestelde vragen over de eindtoets - Rijksoverheid
•

Centrale Eindtoets po gaat niet door dit schooljaar
Minister Slob heeft besloten dat dit jaar leraren (eenmalig) geen eindtoets hoeven af te nemen
bij leerlingen in groep 8. Dit houdt in dat ook de Centrale Eindtoets dit schooljaar niet
doorgaat.

•

Waarom gaat de eindtoets niet door?
Leraren, schoolleiders en ander onderwijspersoneel zijn momenteel erg druk met de opvang
van kinderen van ouders met vitale beroepen en het organiseren van onderwijs voor de
kinderen die thuis zitten. Dat vergt alle energie van de scholen en heeft nu prioriteit. Daarom
heeft minister Slob besloten dat leraren dit jaar (eenmalig) geen eindtoets hoeven af te nemen
bij leerlingen in groep 8.

•

Hoe wordt nu bepaald waar leerlingen instappen op de middelbare school?
Dat gebeurt op basis van het schooladvies. Dit advies hebben de leerlingen van groep 8
afgelopen periode al gekregen van de leraar. Het advies is gebaseerd op een breed beeld van
de ontwikkeling van de kinderen over de afgelopen jaren. Het advies van leraren is altijd al
leidend en zal nu ook bepalen in welke stroming kinderen instappen op de middelbare school.

•

Wat als leerlingen en/of ouders het niet eens zijn met het advies van de school?
Het advies van de basisschool is altijd leidend, met of zonder eindtoets. Dit schooladvies is op
basis van de professionaliteit van de leraar. Als ouders het niet eens zijn met het advies kunnen
ze in gesprek met de school.

•

Voortgezet onderwijs
Minister Slob heeft aan basisscholen gevraagd om in samenwerking met middelbare scholen
leerlingen uit groep 8 zo goed mogelijk voor te bereiden op het voortgezet onderwijs.
Daarnaast zal op de middelbare school in het nieuwe schooljaar goed gekeken worden of
kinderen op de juiste plek zitten. Daar zal minister Slob nadere afspraken over maken met het
voortgezet onderwijs.
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