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SCHOOLBELEID 

 

1. Juni/juli - pre advies groep 7 vaststellen 

De leerkracht van groep 6 bepaalt in overleg met de leerkrachten van groep 7 en de 

IB-er het pre advies. Het wordt doorgesproken met de toekomstige leerkracht van 

groep 8. Het pre advies komt tot stand door de uitslagen van het leerlingvolgsysteem, 

de overige schoolprestaties, algemene ontwikkeling, doorzettingsvermogen, de 

werkhouding, het doorzettingsvermogen, de intelligentie, de zelfstandigheid, de 

motivatie, de concentratie, de huiswerkattitude en de inzet. Het pre advies wordt 

voorzichtig geformuleerd (bijvoorbeeld pas een VWO advies bij  hoge en constante A 

scores). Het pre- advies en de onderbouwing ervan wordt door de leerkracht 

vastgelegd in het daarvoor bestemde formulier en het leerling-dossier. Er wordt 

besproken welke kinderen er na de zomervakantie worden opgegeven voor de 

drempeltoets en de niveautoets.  

Daarnaast bestaat de mogelijkheid van het SKO (schoolkeuze onderzoek) 

 

2. April – tijdens spreekuur pre advies communiceren met ouders 

Het pre advies wordt door ouders als belangrijk ervaren en moet daarom zeer goed 

onderbouwd zijn. In het gesprek moet duidelijk overkomen dat het een voorlopig 

advies is en dat het definitieve advies hetzelfde, hoger of lager kan zijn afhankelijk 

van de ontwikkeling van de leerling. 

Indien concrete aandachtspunten van de leerling een sterke negatieve/positieve 

invloed op het advies hebben, dienen deze punten genoemd te worden. Dit dient 

vertaald te worden naar concrete werkpunten voor de leerling. 

Er worden geen verwachtingen gewekt. Het gesprek wordt met de leerkrachten van 

groep 7 gevoerd. Het gesprek wordt genotuleerd en vast gelegd in het leerling-

dossier en het daarvoor bestemde formulier. Dat laatste wordt door leerkracht en 

ouder ondertekend. (pre advieskaart bijlage) 

 

3. Mei-juni - plannen avond met het VO onderwijs voor nieuwe schooljaar 

Leerkracht van groep 8 en directie maken afspraken met onderbouwcoördinatoren 

van de VO-scholen i.v.m. de te organiseren informatieavond in november. 

Belangrijk daarbij: de diversiteit van de voortgezet onderwijs scholen in het aanbod.  

De avond is een gezamenlijk activiteit in de Brede School. (uitnodiging in bijlage) 

 

4. Augustus - september 

De informatieavond voor elke groep is belangrijk, maar gekeken naar het keuze voor 

het VO is die van groep 8 heel belangrijk. 

Deze avond wordt voor groep 8 gehouden van 20.30-21.30 uur na de informatieavond 

in 2 ronden. 

PowerPoint presentatie over CITO Eindtoets.. 

Het beleid van de school en de kernprocedure/stappenplan voor de advisering en 

informatie over de CITO Eindtoets wordt gepresenteerd. Alle leerkrachten van groep 

8, de IB er en de directie zijn verplicht aanwezig. 

Ouders krijgen alle informatie op papier mee. Afwezige ouders krijgen het thuis 

gestuurd of meegegeven met hun kinderen. 

Schoolbeleid 

De directie presenteert persoonlijk het schoolbeleid.  

Het enkelvoudige schooladvies wordt in de eerste weken van januari gegeven.  Dit is 

het definitieve advies en dat is een vaststaand feit. Dit advies komt na gedegen 

intern beraad tot stand door het pre advies van de voorgaande groepen 6 en 7, het 
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leerlingvolgsysteem, de schoolprestaties (met de nadruk op de laatste 4 jaar van de 

schoolloopbaan), alsmede de werkhouding, de zelfstandigheid, de motivatie, de 

concentratie, de huiswerkattitude, de inzet en de ambitie van het kind. Het gegeven 

advies wordt nooit gewijzigd of aangepast. De uitslag van de CITO Eindtoets heeft 

geen invloed op het definitieve advies. Het zijn 2 van elkaar onafhankelijke 

toetsingsgegevens voor aanname op het VO. 

Bij leerlingen waarvan wordt verwacht dat ze lager scoren dan 524, wordt gekozen 

voor de afname van de drempeltoets.  

Deze leerlingen doen in alle gevallen ook mee met de CITO Eindtoets. 

Deze leerlingen krijgen na de drempeltoets indien noodzakelijk extra ondersteuning. 

 

Kernprocedure 

We gebruiken de procedure zoals die in de Haarlemmermeer is afgesproken: 

 De planning (informatieavonden, wanneer advies, CITO Eindtoets, open dagen, 

scholengids, datum van inschrijving, enz.) 

 De soorten advies (de Brandaris gaat voorzichtig om met het kans advies) 

 De inschrijving bij 1 school voor voortgezet onderwijs 

 De warme overdracht met de brugklascoördinator van het VO 

 Bij aanname op VO kijken naar 2 onafhankelijke toetsingsindicatoren; 

schooladvies en de CITO Eindtoets 

Buiten de Haarlemmermeer zijn andere kernprocedures van toepassing. Ouders zijn 

dan zelf verantwoordelijk voor de wijze van handelen. 

 

Extra toelichting 

CITO Eindtoets kan afwijken van het schooladvies. De hogere of lagere uitslag kan 

het schooladvies niet beïnvloeden. Het schooladvies staat namelijk vast. 

Hoe VO scholen hiermee omgaan is verschillend.  

Een VO school kan soepel zijn en hanteert de CITO score als een nuance van het 

schooladvies. 

Een VO school kan strikt aan zijn eigen beleid vasthouden, waarbij het schooladvies 

en de CITO-score leidend is. 

 

Bij het oriënteren aangaande VO scholen: 

 Een VMBO-T/HAVO advies geeft niet automatisch toegang tot HAVO en dus 

ook niet tot een HAVO/VWO brugklas. 

 Een HAVO/VWO advies geeft niet automatisch toegang tot een VWO 

brugklas. 

Een goed informatie bij VO scholen is van belang 

Basisscholen hebben geen invloed op het aannamebeleid van VO scholen. 

Basisscholen geven schooladvies en vanaf de CITO Eindtoets dragen zij de 

verantwoordelijkheid over aan de VO scholen. 

Nadat er een aanmelding heeft plaatsgevonden, vindt de warme overdracht plaats. 

Dat betekent dat de VO school persoonlijk contact opneemt met de basisschool en 

vragen stelt over de leerling. In dit gesprek wordt het schooladvies toegelicht en 

wordt de ontwikkeling van de leerling besproken. 

Het indelen van de leerling in een brugklas op een bepaald niveau is de 

taak/verantwoordelijkheid van de VO school.  

Op basis van de door haar gevraagde informatie zal de VO school de afweging maken.  

De basisschool geeft informatie en doet geen aanbevelingen. 
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Aanname beleid VO scholen 

De leerkrachten van de groepen worden door het VO op de hoogte gesteld van hun 

aanname beleid. 

Intern maakt de school een lijst met contactpersonen en de bereikbaarheid van de 

VO scholen. 

Het informeren naar het aanname beleid is een verantwoordelijkheid van de ouders 

en niet van de school. De bron daarvoor is de scholengids. 

 

5. September- gesprek leerlingen/leerkracht 

De leerkracht houdt een werkgesprek aan de hand van de Vreedzame school met de 

individuele leerling. Daaruit wordt kort vastgelegd wat de leerling zelf denkt van zijn 

mogelijkheden en zijn toekomst 

 

6. Oktober  e.a. - oefenen 

Er wordt geoefend met de CITO door de kinderen van groep 8. Deze oefening is 

bedoeld om de kinderen vertrouwd te maken met de wijze van vraagstelling.  

Deze oefening van de CITO wordt met de leerlingen besproken. Van ieder onderdeel 

in ieder geval een aantal vragen. Voor de hand ligt om ‘de meest gemaakte fouten’ te 

bespreken.(brief in bijlage) 

 

7. November – drempeltoets 

In deze maand worden de drempeltoetsen afgenomen en aansluitend de trajecten 

voor de groepjes of de individuele leerling afgesproken. 

 

8. Januari – definitief advies 

Leerkracht van groep 8 formuleert, in overleg met de leerkrachten van groep 6 en 7, 

de intern begeleider en directie, het definitieve advies. Het definitieve advies komt 

tot stand door de uitslagen van het leerlingvolgsysteem, de schoolprestaties (met de 

nadruk op de laatste 4 jaar van de schoolloopbaan), alsmede de werkhouding, de 

zelfstandigheid, de motivatie, de concentratie, de huiswerkattitude, de inzet en de 

ambitie van het kind..  

Het definitieve advies en de onderbouwing ervan wordt door de leerkracht vastgelegd 

in het leerling-dossier en het daarvoor bestemde brief. 

Deze brief wordt ondertekend tijdens het gesprek met de ouders. 

 

Januari – communiceren met ouders 

Met de ouders van het kind wordt een 20-minutengesprek gevoerd door de 

leerkracht en de intern begeleider of directie.  

Het advies wordt medegedeeld en toegelicht. Bij discussie wordt verwezen naar de 

informatie tijdens de informatieavond.  

De ouders gaan met een formele ondertekende brief met het advies naar huis. 

(Adviesbrief in bijlage) 

Ze krijgen relevante folders van scholen van het Voortgezet Onderwijs mee naar 

huis. 

Leerkracht begint met het maken van een verzamelstaat van de adviezen, de uitslag 

CITO eindtoets, de schoolkeuze en het afvinken van de aanmeldingsformulieren en de 

getekende onderwijskundige rapporten (Zie advisering CITO uitslag en schoolkeuze 

Voortgezet Onderwijs in bijlage) 

 Het advies staat vast en wordt nooit gewijzigd, ook niet bij lagere/hogere 

CITO Eindtoets score. Het is immers tot stand gekomen door een uitgebreide 

commissie en uitvoerig onderbouwd. 
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 De VO school heeft haar eigen aanname beleid van het Voortgezet Onderwijs. 

 Ouders en kind moeten een keuze voor een VO school maken die past bij het 

schooladvies. 

 Ouders en kind moeten zich goed laten informeren over aannamebeleid van 

het Voortgezet Onderwijs. 

 Ouders en kind moeten niet naar een VO school gaan met een hoger niveau 

dan het schooladvies. De basisschool kan namelijk niets doen om de kinderen 

te laten aannemen. 

 De VO school neemt na aanname contact op met de basisschool. 

 Er wordt een gesprek gepland. In dit gesprek wordt het schooladvies 

toegelicht en wordt de ontwikkeling van de leerling besproken. 

Het indelen van de leerling in een brugklas op een bepaald niveau is de 

taak/verantwoordelijkheid van de VO school.  

Op basis van de door haar gevraagde informatie zal de VO school de afweging 

maken.  

De basisschool geeft informatie en doet geen aanbevelingen. 

  

9. Februari l 

Begin februari wordt de officiële CITO-Eindtoets afgenomen. 

Leerlingen met dyslexie krijgen hiervoor meer tijd. Uitvergroten of opgenomen op 

een cd, behoren ook tot de mogelijkheden. De IB-er geeft aan welke kinderen 

hiervoor in aanmerking komen. 

Leerlingen waar onvoldoende gegevens van bekend zijn of waar een achterstand is van 

1 ½ jaar, kunnen in aanmerking komen voor een Schoolkeuze onderzoek (SKO) Deze 

leerlingen doen gewoon mee met de CITO eindtoets. 

Kinderen die aan de drempeltoets hebben meegedaan doen in principe mee aan de 

CITO Eindtoets. 

Op de laatste dag van de CITO Eindtoets controleert de leerkracht van groep 8 alle 

papieren. Er wordt een kopie gemaakt en de originele worden per aangetekende 

verstuurd naar CITO. 

 

10. Eind februari/begin maart 

De uitslag van de CITO-Eindtoets komt vlak na de voorjaarsvakantie binnen. Deze 

gaat, vergezeld van een brief en het onderwijskundig rapport voor schoolverlaters in 

een gesloten enveloppe mee naar huis. De dag erna voert de leerkracht van groep 8 

een open klassengesprek over de CITO Eindtoets uitslagen. 

Het onderwijskundig rapport voor schoolverlaters BO-VO moet binnen een week door 

de ouder(s)/verzorger(s) voor gezien worden getekend. Dat houdt in dat er geen 

discussie meer plaats vindt over de inhoud van het rapport.  

(begeleidend schrijven uitslag CITO in bijlage) 

 

11. Eind februari  

De leerkracht van groep 8 vult voor ieder kind het onderwijskundig rapport  voor 

schoolverlaters BO-VO in. 

Het onderwijskundig rapport voor schoolverlaters BO-VO moet binnen een week op 

school door de ouder(s)/verzorger(s) voor gezien worden getekend. Er wordt geen 

kopie van het onderwijskundige rapport meegegeven aan de ouders. Dat houdt in dat 

er geen discussie meer plaats vindt over de inhoud van het rapport.  

De leerkrachten stuurt begin maart dit rapport, vergezeld van de CITO-uitslag en 

een begeleidend schrijven naar de vervolgschool van het kind. 
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12. De Leerkracht rondt van alle leerlingen de verzamelstaat af in de bijlage advisering 

Cito uitslag en schoolkeuze. (verzamelstaat in bijlage) 

 

13. Aanmeldingen voor het voortgezet onderwijs lopen via de leerkracht van groep 8. 

 

14. Als laatste in het traject vinden er gesprekken plaats tussen de leerkracht van groep 

8 en een coördinator van de ontvangende school. Deze laatste maakt de afspraak met 

de leerkracht van groep 8. 

 

15. Afspraken leerkrachten groep 8 

 Leerkrachten mogen geen toezeggingen doen dat een hoger advies mogelijk 

maakt. 

 Leerkrachten kunnen niet beloven dat een hoger CITO uitslag wijziging 

schooladvies mogelijk maakt. 

 Leerkrachten mogen mondelinge en/of schriftelijke geen aanbevelingen doen 

voor hoger niveau dan het schooladvies 

 De rol van de school is adviserend. 

 Bij een vraag van een VO school of de leerkrachten achter een indeling in een 

bepaald niveau staan, dan kan er alleen maar eerlijk antwoord worden gegeven 

(ja of nee). De VO school vraagt dan de mening van de leerkrachten. 

 

16. Afspraken directie 

 Gesprekken  door ouders over het niet eens zijn met het advies, leiden tot 

een toelichting samen met de leerkracht over de tot het stand komen van het 

advies. 

 Wanneer dat niet mogelijk is, wordt er altijd eerst teruggekoppeld naar 

leerkracht en IB er. 

 De directie en de leerkracht dragen ervoor zorg dat alle benodigde 

informatie is ingezien. Daaronder wordt verstaan: pre advies, LVS, 

oudergesprekken, gespreksverslagen, leerling-dossier en de procedure. 

 Er wordt nooit een toezegging gedaan 

 Het schoolbeleid is bindend voor de leerkrachten 

 

Het advies Basis Onderwijs is leidend! 

Het advies wordt ondersteund door 

Resultaten LVS, Resultaten van methodegebonden toetsen, Werkhouding, Algemene ontwikkeling, 

Doorzettingsvermogen, Intelligentie, Concentratie, Zelfstandigheid, Motivatie, 

Huiswerkattitude, Inzet, Onderwijskundige rapport, Uitslag van de CITO score. 

Advies BO            

Praktijkonderwijs     

Beroepsgericht VMBO   

Beroepsgericht VMBO 

Met LWOO    

VMBO-T    

VMBO-T 

Met LWOO    

HAVO  

VWO     

Bij gerede twijfel of onduidelijkheid over inhoud en achtergrond van het advies zal de 

ontvangend Voortgezet Onderwijs direct contact opnemen met het BO. 
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Protocol advies 

 

Wanneer Wat Wie 
Mei/juni groep 6 Vaststellen pre advies 

Kijkend naar resultaten, LVS, algemene 

ontwikkeling, doorzettingsvermogen de 

werkhouding, het doorzettingsvermogen, 

de intelligentie, de concentratie,de 

zelfstandigheid, de motivatie, de 

huiswerkattitude en de inzet en de 

ambitie van de leerling.  

Commissie leerkrachten 6, 7 

en 8, IB er en directie 

Juni groep 6 Vastleggen pre advies met onderbouwing 

(inclusief werkpunten lln.) in document en 

lvs 

Invullen advieskaart 

Leerkracht groep 6 

 

April  groep 7 Pre advies gesprek met ouders (10 min) Leerkracht groep 7  

September groep 8 Informatie avond groep 8 

- kernprocedure,  

- schoolbeleid 

- informatie groep 8 

Leerkrachten groep 8 

directie 

November groepen 8  

(Inde Breedte) 

Presentatie VO scholen  Brugklas coördinatoren VO 

November groepen 8 

 

Drempeltoetsen 

niveautoetsen 

Leerkrachten groepen 8/IB er 

Januari groep 8 Vaststellen schooladvies 

Kijkend naar resultaten, LVS, algemene 

ontwikkeling, doorzettingsvermogen de 

werkhouding, het doorzettingsvermogen, 

de intelligentie, de concentratie, de 

zelfstandigheid, de motivatie, de 

huiswerkattitude en de inzet,en de 

ambitie van de leerling.  

Commissie leerkrachten  7 en 

8, IB er en directie 

Januari groep 8 Maken en printen van adviesbrief per 

leerling 

Laten ondertekenen door leerkrachten en 

directie 

Leerkrachten groep 8 

Januari groep 8 Schooladviesgesprek (10 min) 

Met onderbouwing en informatiefolders 

VO scholen 

Leerkrachten groep 8 

Januari groep 8 Invullen BO-VO onderwijskundige rapport 

Laten ondertekenen door ouders 

Leerkrachten groep 8 

Februari groep 8 CITO Eindtoets  

Maart groep 8 Uitslag 6 weken naar toets in gesloten 

enveloppe op het einde van de schooldag 

meegeven aan leerlingen 

Uitslag invullen op verzamelstaat 

Leerkrachten groep 8 

Maart groep 8 Invullenverzamelstaat met aanmelding 

VO school en niveau 

Leerkrachten groep 8 
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Pre advies en advieskaart 

 
Naam leerling Groep 

 
Pre advies 

 

Uitslagen LVS 

Methoden toetsen 

(gemiddeld) 

Motivatie  gebaseerd op werkhouding, zelfstandigheid, 

motivatie, concentratie,  huiswerkattitude, inzet en ambitie. 

Pre 

advies 

 

 

 

 

 

  

 
Pre advies gesprek ouders/verzorgers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Werk en leerpunten leerling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bijzonderheden zoals LWOO, overstapproject, dyslexieverklaring, dyscalculieverklaring, 

drempeltoets, SKO onderzoek 
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Brief definitief advies 

 

 

 

Hoofddorp, januari 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s) 

 

Vandaag heeft u in een 20 minutengesprek het definitieve advies besproken met de leerkracht 

van groep 8. 

 

Het definitieve advies komt tot stand door de uitslagen van het leerlingvolgsysteem, de 

schoolprestaties (met de nadruk op de laatste 4 jaar van de schoolloopbaan), alsmede de 

werkhouding, de zelfstandigheid, de motivatie, de concentratie, de huiswerkattitude en de inzet 

van uw zoon/dochter  

 

Het definitieve advies is 

 

Praktijkonderwijs VMBO/  Beroepsgericht VMBO/  VMBO-T/ HAVO/ VWO * 

 

Getekend voor akkoord 

 

Ouder(s)/verzorger(s)       groepsleerkracht(en) 

 

 

 
* Omcirkelen van advies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Advisering, CITO-uitslag en schoolkeuze Voortgezet Onderwijs 

Groep:   ____________ 
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Schooljaar:  ____________ 

 
Naam Advies CITO-

uitslag 

Schoolkeuze aanmeldingsformulier 

ingeleverd 

BO-VO rapport 

getekend 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      
16.      
17.      
18.      
19.      
20.      
21.      
22.      
23.      
24.      
25.      
26.      
27.      
28.      
29.      
30.      
31.      
32.      
Bijlagen meegestuurd 

O      kopie CITO Eindtoets 

O      onderwijskundig rapport BO-VO 

O      aanmeldingsformulier VO school 

O      advieskaart 

O      LVS rapportage 
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Hoofddorp,  oktober   2012,  

 

Aan:  ouder(s/verzorger(s) van de leerlingen van groep 8 van  

  CBS de Brandaris en RKBS Klavertje vier 

Betreft: info avond groep 8 Voortgezet Onderwijs   

 

 

 

 

Beste ouder(s/verzorger(s), 

 

Het gaat heel snel in de laatste groep van de basisschool.  

Vandaar dat we U op de hoogte brengen van de informatieavond over het voortgezet onderwijs  

 

Wij  hebben voor maandag 29 oktober 2012 de volgende opzet: 

 inloop ouder(s)/verzorger(s) + koffie vanaf 19.15 uur 

 start van de avond:  19.30 uur 

 inleiding  door de directies van beide scholen  

 19.35 uur: presentatie algemeen deel over VO door  de heer Wellerdieck van het 

Haarlemmermeer Lyceum en de heer Doeleman van het HVC 

 Aansluitend is er een mogelijkheid om vragen te stellen.  

 Afronding en sluiten door de directies rond de klok van 20.30 uur. 

 Na afloop kunt u intekenen voor de adviesgesprekken in januari. 

 

Wij zien u graag tegemoet, 

 

Met vriendelijke groet, 

De leerkrachten van groep 8 en de directies van beide scholen 

 

 

 

 

Graag retour naar de groepsleerkracht voor 22 oktober 2012 

 

 

Hierbij laten wij u weten om deze avond aanwezig te zijn met:……………volwassenen 

 

De ouder(s)/verzorger(s) van………………………………………………………..tel:………………………………………………. 
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Hoofddorp   november   2012,  

 

Aan:  ouder(s/verzorger(s) van de leerlingen van groep 8 van CBS de Brandaris  

Betreft: oefenen CITO toets  

 

 

 

 
Waarom oefenen met de Cito-toets?? 

 

 

Binnenkort maken de kinderen van groep 8, als oefening onderdelen van de CITO-Eindtoets. Dit 

zal ongeveer op  dezelfde manier gebeuren als de afname van de “officiële” eindtoets; 

 

 Kinderen vertrouwd maken met de toets als geheel: Beschikbare tijd, pauzes tussen de 

verschillende onderdelen, verschillende onderdelen e.d.; 

 Kinderen vertrouwd maken met de manier van vragen en het zoeken van de juiste 

antwoorden; 

 Het bespreken van de diverse opgaven om de kinderen te leren kritisch te zijn t.a.v. hun 

eigen werk; 

 

Door te oefenen hopen we te bewerkstelligen dat de kinderen wat meer ontspannen aan de 

eindtoets zullen beginnen. Dit heeft wellicht een positieve uitwerking op het uiteindelijke 

resultaat. 

Na afloop van de CITO Eindtoets wordt er uiteraard gewoon doorgewerkt en de resterende 

toetsen afgenomen die behoren bij het leerling volgsysteem. 

 

 

Leerkrachten groep 8 

Fried de Vries-Sandvoort 

Johanna Rijpstra-van der Zwaard 
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An de ouders van 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofddorp   maart   2012,  

 

Aan:  ouder(s/verzorger(s) van de leerlingen van groep 8 van CBS de Brandaris  

Betreft: uitslag CITO toets  

 

 
Geachte Ouder(s)/Verzorger(s), 

 

Bijgevoegd treft u de uitslag van de CITO-Eindtoets die door uw kind is gemaakt in februari jl. 

Op de achterkant van het leerling-rapport staat duidelijk beschreven hoe u het rapport moet 

lezen en interpreteren.  

 

Wellicht overbodig, maar toch goed om nog eens te vermelden: 

de aanmeldingen voor het Voortgezet Onderwijs via ons. 

 

Wij  zorgen  ervoor dat het aanmeldingsformulier, aangevuld met de uitslag van de CITO-

Eindtoets, de schooladvieskaart, een uitdraai van het LVS, het laatste rapport en het door u 

getekende onderwijskundige rapport BO-VO naar de betreffende school voor Voortgezet 

Onderwijs worden opgestuurd. 

 

Wij gaan ervan uit u zo voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groeten, namens de collega’s van groep 8, 

 

 

…………………………………………….leerkracht(en) groep 8 

Fried de Vries-Sandvoort 

Johanna Rijpstra-van der Zwaard 
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Aan:           Brugklascoördinatoren   

Betreft:     CITO eindtoets en onderwijskundig rapport 

 

 

 

Hoofddorp, maart 2012 

 

 

 

Geachte meneer/mevrouw, 

 

Bijgaande treft U het onderwijskundig rapport tezamen met de uitslag van de CITO-Eindtoets, 

schoolrapportage, uitdraai LVS en aanmeldingsformulier aan. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

…………………………………  leerkracht van groep 8 

 

Fried de Vries-Sandvoort (dir) 

Johanna Rijpstra-van der Zwaard (adj.dir) 
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Bij het verlaten van de school uitgereikt aan: 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Van………………….tot………………….. 

 

leerling van    

CBS de Brandaris te Hoofddorp 

 

Wij wensen je veel succes op de volgende school! 

 

 

Handtekening 

………………………………………… 
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