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Voorwoord 

 

Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over 

het VMBO, Havo en VWO.  Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de 

onderbouw worden gegeven, en hoe het vervolg op de Havo en VWO er uit ziet 

na de onderbouw. 

Ook besteden we aandacht aan het maken van huiswerk, waar kinderen op 

moeten letten en wat ouders kunnen doen.  

Ook zijn enkele links opgenomen waar u alle informatie kunt vinden over 

het vervolgonderwijs.  

Indien u nog vragen hebt, dan kunt u altijd terecht bij een van de leerkrachten 

van groep 8. 

Samen gaan we op zoek naar de beste school voor uw kind.  
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Aandachtspunten huiswerk 

 

 

1. Goed en overzichtelijk invullen van de agenda: 

-  voornamelijk werk van de leerkracht samen met de leerlingen; 

-  u kunt controleren. 

2. Leren vooruit te werken aan de hand van een stappenprogramma: 

-  met behulp van de leerkracht de stof in kleine delen leren verdelen en 

daaraan regelmatig tijd besteden. 

3. Voorwaarden scheppen om tot huiswerkdiscipline te komen: 

-  u spreekt samen met uw kind een vast tijdstip af en eventueel de te 

besteden tijd; 

- samen een plaats kiezen waar uw kind zich kan concentreren en benodigd 

materiaal bij de hand heeft: schrijfmateriaal, woordenboek, atlas enz.; 

-  belangstelling tonen: 

 * vragen wat voor huiswerk ze hebben; 

 * controleren of er tijd aan besteed wordt; 

 * als het mogelijk is overhoren/helpen, maar zelfstandigheid bevorderen; 

 * houd eens bij hoe uw kind met het materiaal omgaat: opbergen, mee 

terug naar school nemen, verzorgen enz. 

4. Nevenverschijnselen die aandacht krijgen van de school: 

- positieve houding t.o.v. jezelf en je medeleerling; 

- slaap, regelmaat, voeding ? 

- lichaamshouding en beweging. 

5. Geeft het huiswerk problemen thuis?  Dat horen we dan graag, zodat we 

kunnen helpen. 
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VMBO 

 

In de eerste jaren van het vmbo volgt uw kind nog de basisvorming: een breed 

samengesteld vakkenpakket dat in principe voor iedereen hetzelfde is. Hij of zij 

kiest op zijn vroegst aan het eind van het tweede leerjaar voor één van de vier 

leerwegen. 

 

Een leerweg, dat is de route die een leerling volgt van de basisvorming naar het 

onderwijs dat daarop aansluit. De leerwegen zijn ingevoerd om de overgang naar 

dit vervolgonderwijs zo vloeiend mogelijk te laten verlopen.  

Er zijn er vier, die allemaal leiden naar het middelbaar beroepsonderwijs: 
 

 De theoretische leerweg 

 De theoretische leerweg is nog niet gericht op een bepaald beroep en is 

bestemd voor leerlingen die niet veel moeite met studeren hebben en 

daarmee voorlopig nog door willen gaan.  

Met deze leerweg is doorstroming naar de vak- en middenkaderopleidingen in 

het mbo, maar ook naar de havo mogelijk.  

Het niveau van de theoretische leerweg is vergelijkbaar met het niveau van 

de vroegere mavo. 

 

 De gemengde leerweg 

Dit is een mengvorm, bedoeld voor leerlingen die weinig moeite hebben met 

studeren, maar zich ook al gericht willen voorbereiden op bepaalde beroepen.  

De gemengde leerweg ligt qua niveau dicht bij de theoretische leerweg en 

bereidt voor op de vak- en middenkaderopleidingen in het mbo. 

 

 De kaderberoepsgerichte leerweg 

Deze leerweg bereidt voor op de vak- en middenkaderopleidingen in het mbo. 

Leerlingen die liever kennis opdoen door praktisch bezig te zijn, kiezen 

hiervoor.  

 

Met deze eerste drie leerwegen kunnen leerlingen dus naar de vak- en 

middenkaderopleidingen in het mbo. 

De vierde leerweg leidt naar mbo-opleidingen van een lichter niveau: 

 

 De basisberoepsgerichte leerweg 

Deze leerweg bereidt voor op de beroepsopleidingen in het mbo en is bedoeld 

voor meer praktisch ingestelde leerlingen. 
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HAVO en VWO 

 

De havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs, 5 jaar) en het vwo 

(voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, 6 jaar) bereiden leerlingen voor 

op een studie in het hoger beroepsonderwijs (hbo) en aan de universiteit. 

Toelating havo en vwo 

Een school voor voortgezet onderwijs beslist zelf of zij een leerling toelaat. Veel 

scholen doen dit op basis van het schooladvies van de basisschool, de score van 

een andere onafhankelijke toets  of een eigen toelatingstest. 

Onderbouw havo en vwo 

In de onderbouw (klas 1, 2 en 3) van de havo en het vwo volgen leerlingen 

algemene vakken.  

Het onderwijs in de onderbouw moet voldoen aan eisen (kerndoelen). Deze 

kerndoelen bepalen wat leerlingen in de onderbouw moeten weten en kunnen. 

Bijvoorbeeld wat scholieren moeten weten over geschiedenis en wat ze na de 1e 

2 jaar moeten kunnen berekenen bij wiskunde.  

Profielen in 2e fase havo en vwo 

Een profiel is een richting waarin een leerling zich kan specialiseren. Een profiel 

bestaat uit een aantal vakken, opgebouwd uit: 

 een gemeenschappelijk deel dat voor alle profielen gelijk is; 

 een deel dat bij het profiel hoort; 

 keuzevakken binnen het profiel; 

 een vrij deel. 

Leerlingen kunnen kiezen uit 4 profielen: 

 natuur en techniek; 

 natuur en gezondheid; 

 economie en maatschappij; 

 cultuur en maatschappij. 
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Alle informatie over de middelbare scholen in Tilburg en Breda:  

http://www.bovo-tilburg.nl/ 

http://www.vobreda.nl/ 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/havo-en-vwo 

 

 

  

http://www.bovo-tilburg.nl/
http://www.vobreda.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/havo-en-vwo
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Het schooladvies 

 

 De rapporten van de laatste twee schooljaren. 

 De manier waarop het kind met huiswerk omgaat.  

 De motivatie van het kind. 

 De zelfstandigheid. 

 De CITO-entreetoets. 

 Drempeltoets. 

 Eventueel een door de onderwijsbegeleidingsdienst of ander instituut 

afgenomen test. 

 

 

Bepalend voor aanname op de middelbare school 

 

 Het schooladvies, vastgelegd in een onderwijskundig rapport. 

 Een andere onafhankelijke toets (bij ons de Drempeltoets) 

 Een eventueel afgenomen test op initiatief van de school dan wel van de 

ouders. 

 Een toets van de school voor voortgezet onderwijs zelf. (b.v. 

Tessenderlandt) 
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Kalender groep 7 2014-2015 

 

 

 11 en 15 december: ouderavonden waarbij een eerste indicatie wordt 

gegeven over te verwachten doorstroming naar het v.o.  (voorlopig advies) 

 Jan./febr.: open dagen (overzicht volgt later) 

 25 maart: rapport 

 26 maart en 30 maart: ouderavonden 

 16 april: schriftelijk verkeersexamen 

 22 april: praktisch verkeersexamen 

 Mei/juni:  Cito Entreetoets 
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Kalender groep 8 2014-2015 

 

Over de datum van het drempelonderzoek wordt u nog geïnformeerd. 

Wel kunnen we een overzicht geven van periodes waarin onderzoeken,      

openschooldagen en aanmeldingen plaatsvinden. 

 

 In de week van 10 november het NIO onderzoek 

 Februari / maart: oefenen Cito aan de hand van de Cito 2014 

 11 en 15 december: ouderavonden waarbij het voorlopige advies nogmaals 

besproken wordt.   

 14 december informatieavond Odulphus gymnasium Tilburg (apart 

vernoemd want de rest van de scholen zit in de maanden januari/februari) 

 Datum nog onbekend: Drempeltoets  

 week van 12 januari: centrale informatieavond Voortgezet Onderwijs 

Breda 

 januari/februari: open dagen diverse middelbare scholen 

 9 en 10 februari verwijsgesprekken. Definitief advies                     

 dinsdag 3 en donderdag 5 maart: aanmelden VO Tilburg 

Houdt u bij het plannen van het gesprek op de nieuwe school er rekening 

mee dat dit niet binnen onze schooltijden mag. Wij mogen daar namelijk 

geen verlof voor geven. 

 Datum nog onbekend: aanmelden VO  Breda    

Houdt u bij het plannen van het gesprek op de nieuwe school er rekening 

mee dat dit niet binnen onze schooltijden mag. Wij mogen daar namelijk 

geen verlof voor geven. 

 25 maart: rapport 

 21,22,23 april CITO  eindtoets 

 …….  bericht van toelating Breda 

 24 april bericht van toelating Tilburg  

 17 t/m 19 juni: schoolkamp                       

 2 juli: kennismakingsmiddag Tilburg          

 Datum onbekend: kennismakingsmiddag Breda 

 14 juli: Voetbal groep 8 tegen de leerkrachten 

 16 juli: afscheidsavond. (kinderen ’s middags vrij) 

 17 juli: laatste schooldag en derde rapport   (kinderen om 10.00 uur op 

school en om 10.30 uur vrij) 


