Statement namens de PO-besturen en VO-scholen regio Land van Cuijk

voor de
ouder(s)/verzorger(s)
van leerlingen groep 8
in de regio Land van Cuijk en de Kop van Noord-Limburg
In deze bijzondere en onzekere tijd waarin de leerlingen van groep 8 gaan kiezen voor
een middelbare school, willen we als basis- en voortgezet onderwijs gezamenlijk een
boodschap aan de leerlingen en hun ouders overbrengen.
Kinderen, hun ouder(s)/verzorger(s) en leerkrachten: iedereen doet enorm zijn best om
zo goed mogelijk de schoolgang door te laten gaan in deze bijzondere tijden.
Afstandsonderwijs was natuurlijk niet hetzelfde als echt op school zijn in de klas bij
klasgenootjes en de juf of meester. Dat besef is er zeker zowel bij de basisscholen als
ook de middelbare scholen. Wellicht heeft u zorgen dat het zicht op de ontwikkeling
van de kinderen niet optimaal is.
Daarom willen we alle leerlingen van groep 8 en hun ouder(s)/verzorger(s) bij deze
laten weten, dat we veel aandacht besteden aan een zorgvuldige overstap van het
basis- naar het voortgezet onderwijs.
De basisscholen zullen kansrijk adviseren. Dat betekent, dat er ingezet wordt op
kansen bieden aan kinderen op succeservaringen in het voortgezet onderwijs. Een
advies dat de kinderen de ruimte geeft om zich zoveel mogelijk te ontwikkelen en te
ontplooien tot een bij het kind passend niveau.
De middelbare scholen in de regio Land van Cuijk en de Kop van Noord-Limburg zullen
er op hun beurt alles aan doen om deze overstap passend te begeleiden door aan te
sluiten bij het ontwikkelingsniveau waar het kind is als het van de basisschool komt.
De middelbare scholen zullen dit o.a. invullen in de vorm van extra aandacht en
ondersteuning op specifieke vakgebieden. En ook qua sociaal-emotionele ontwikkeling
als de leerlingen in een nieuwe groep komen.
We hebben als basis- en middelbaar onderwijs met elkaar afgesproken goed af te
stemmen als de leerlingen van groep 8 de overstap gaan maken én als ze volgend
schooljaar op de middelbare school zitten. Deze groep leerlingen blijft onze aandacht
houden om ieder kind alle ruimte te bieden om de groei te kunnen doormaken die bij
hem of haar past.

