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Wilt u weten waar u op moet letten bij de schoolkeuze?
In groep 8 krijgt uw kind het basisschooladvies. De basisschool geeft aan wat voor
middelbare school het beste bij uw kind past. Ook doet uw kind de eindtoets. Het
basisschooladvies telt zwaarder mee dan de eindtoets. Daarna zoekt u samen met uw kind
een school uit. U mag uw kind op meerdere scholen aanmelden. Ga voor informatie naar
open dagen van scholen. Op Scholen Op De Kaart kunt u scholen met elkaar vergelijken.
Waar u op moet letten bij de schoolkeuze leest u op de websites J/M Ouders en Ouders
Online.
J/M Ouders - kiezen van middelbare school
www.jmouders.nl/middelbare-school-kiezen
Ouders Online - kiezen van middelbare school
www.ouders.nl/middelbareschoolkeuze
Scholen op de kaart
www.scholenopdekaart.nl
Wilt u weten tot welke leeftijd uw kind naar school moet?
Uw kind moet naar school tot het jaar waarin het 16 wordt. Heeft het op 16-jarige leeftijd nog
geen diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger)? Dan moet uw kind naar school tot hij
zo'n diploma heeft. Of tot hij 18 jaar wordt.
Kijk voor meer informatie op de websites van de Leerplichtwegwijzer of de Rijksoverheid.

Rijksoverheid - leerplicht
www.rijksoverheid.nl/leerplicht
Leerplichtwegwijzer
www.leerplichtwegwijzer.nl
Heeft uw kind moeite of problemen op school?
Neem contact op met de mentor. Hij kan u vertellen hoe het op school gaat met uw kind. Ook
met vragen kunt u bij de mentor terecht. Bijvoorbeeld als uw kind last heeft van faalangst. De
mentor zorgt ervoor dat uw kind de juiste begeleiding krijgt.
Fullfitt
Individuele begeleiding bij het plannen, organiseren en structureren van de dagelijkse
bezigheden.
Beneden Veensloot 23
9651 CH Meeden
info@fullfitt.nl
www.fullfitt.nl
Wilt u meer weten over vervolgopleidingen?
Op de middelbare school krijgt uw kind begeleiding bij het kiezen van een vervolgopleiding of
een beroep. Kijk in de schoolgids wat deze begeleiding precies inhoudt. Wilt u er meer over
weten? Neem contact op met de mentor of de decaan.
Heeft uw kind een beperking en wil hij of zij werken of studeren?
Lees meer over studeren met een beperking op de website van InfoNu. Wil uw kind werken?
Bel UWV en leg de vraag voor.
Of vraag het aan MEE Groningen.
MEE Groningen
Leonard Springerlaan 13
9727 KB Groningen
050 313 33 35
mee@meegroningen.nl
www.meegroningen.nl
InfoNu - studeren met een beperking
www.infonu.nl/studeren-met-een-beperking
UWV - arbeidsbeperkt

www.uwv.nl/arbeidsbeperkt
UWV - hulpmiddelen voor mijn kind
www.uwv.nl/hulpmiddelen-kind
Heeft uw kind moeite met huiswerk maken?
Vraag advies aan de leerkracht of mentor van uw kind. Of ga op zoek naar
huiswerkbegeleiding.
Uw kind krijgt tips op de website Leren is een makkie.
Leren is een makkie
www.lereniseenmakkie.nl
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