
 
 

 
 
 
Aan de directies van de scholen voor primair onderwijs 
 
 
 
 
Goes, februari 2017 
 
 
Betreft: aanmelding leerlingen voor 15 maart 
 
 
Geachte collega, 
 
Hierbij de jaarlijkse informatie omtrent aanmelding en plaatsing van uw leerlingen 
op het Ostrea Lyceum.   
 
Plaatsing 
Het advies van de basisschool is leidend voor plaatsing in onze brugklassen. In de 
loop der jaren is gebleken dat de adviezen van de basisscholen een goede voor-
spellende waarde hebben voor wat betreft de mogelijkheden van de leerlingen in 
het voortgezet onderwijs. Dit is niet verrassend als je bedenkt dat de basisscholen 
de kinderen doorgaans 8 jaar lang hebben kunnen volgen in hun ontwikkeling, 
waarbij een compleet en genuanceerd beeld is ontstaan over hun aanleg en capa-
citeiten. Daarom is het advies van de basisschool bindend bij de plaatsing in een 
brugklas. De CITO-, AOB-toets of andere schooleindtoets wordt beschouwd als een 
aanvullende indicatie voor het niveau van de leerlingen. Deze scores ontvangen wij 
graag later van u. 
 
Advies 
Zoals u waarschijnlijk inmiddels weet, kent het Ostrea Lyceum geen “dakpanklas-
sen”.  
We vinden het belangrijk dat leerlingen vanaf het begin van hun middelbare 
schooltijd  
op het juiste niveau les krijgen. Een tweede reden is dat we kinderen niet in een 
soort tussenklas willen plaatsen, maar van meet af aan volledig bij één opleiding 
willen laten horen. U bent echter vrij om een dubbeladvies te geven. Bij een dub-
beladvies zullen we de leerling op het hoogste niveau plaatsen tenzij de ouders 
anders wensen. Aan het eind van de eerste klas is het natuurlijk mogelijk om voor 
het tweede leerjaar op te stromen naar een hoger niveau of af te stromen naar 
een lager niveau wanneer de resultaten daartoe aanleiding geven. 
 
Tijdige aanmelding 
Wij verzoeken u uw leerlingen uiterlijk 15 maart aan te melden. Als u de leer-
lingen op tijd aanmeldt, kunnen wij ouders en kinderen al vroeg laten weten in 
welke klas ze komen en met welke andere kinderen ze een klas vormen. Zo maken 
we samen de overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs nog iets gemak-
kelijker. 
 
Digitale aanmelding  
De aanmelding zelf moet op papier, dit o.a. vanwege de ondertekening (het aan-
meldingsformulier), de overige informatie (NAW-gegevens, relaties, testgegevens 



e.d.) willen we zoveel als mogelijk digitaal uitwisselen. De digitale uitwisseling zal 
plaatsvinden met gebruikmaking van OSO (=Overstap Service Onderwijs). In een 
bijlage bij deze brief vindt u daar alle informatie over.  
 
We vragen u om het papieren deel (aanmeldingsformulieren + kopie geldig identi-
teitsbewijs) van alle leerlingen te verzamelen en in zijn geheel op te sturen naar:  
 
Ostrea Lyceum 
t.a.v. aanmeldingen brugklas 
Postbus 444 
4460 AV  GOES 
 
Wanneer de digitale aanmelding en papieren aanmeldingsformulieren bij ons bin-
nen zijn, ontvangen de ouders een bevestiging van ontvangst van de inschrijving. 
Enige tijd daarna worden alle toekomstige leerlingen middels een brief uitgenodigd 
voor een kennismakingsmiddag op woensdag 21 juni. Op deze middag horen de 
leerlingen hun klas en mentor en wie zich heeft aangemeld voor de sportklas, 
hoort of hij/zij definitief geplaatst is. 
 
Het belang van het onderwijskundig rapport (OKR) 
Zoals u zich ook bewust zult zijn, is goede en volledige informatie van groot belang 
om de leerling bij zijn/haar start in het voortgezet onderwijs optimaal te kunnen 
begeleiden. Alle relevante informatie kunt u kwijt in het onderwijskundig rapport. 
Het is niet meer mogelijk om onderwijskundige rapporten of zorgdossiers in Par-
nasSys te maken. We vragen u daarom gebruik te maken van het onderwijskundig 
rapport van het Samenwerkingsverband. U kunt dit onderwijskundig rapport en de 
bijlage zorg en toelichting downloaden van de website van het Samenwerkingsver-
band:( http://www.spvo-oosterschelderegio.nl/ ). Het OKR kan ook handmatig 
worden ingevuld en als scan (pdf) in OSO opgenomen worden.  
Wij voegen het betreffende OKR als bijlage toe aan deze brief. 
  
Extra ondersteuning 
Wanneer een leerling extra ondersteuning op de basisschool heeft gehad en de 
voortzetting van die ondersteuning in het voortgezet onderwijs gewenst is, geeft u 
dat dan duidelijk aan in het onderwijskundig rapport.  
 
Voor vragen over plaatsing en adviezen betreffende de verschillende brugklassen 
kunt u contact opnemen met onderstaande afdelingsleiders: 
basis- en kaderberoepsgerichte leerweg : mevr. L. Rouw-Fokke 
mavo    : dhr. C.L. Raas 
havo   : dhr. A.F.J. Kreeft 
vwo (atheneum en gymnasium)  : dhr. M.J.M. van der Borgt 
 
Met vriendelijke groet, 
 
A.F.J. Kreeft 
lid managementteam 
 
 
 
Bijlagen: 
 
 
- Aanmeldingsformulieren 
-   Onderwijskundig rapport 
- Digitale uitwisseling leerling gegevens middels OSO 
 
 Evenals vorig jaar ontvangt u de algemene leerling-kenmerken per opleiding en 

het overzicht van de aanspreekpersonen van ons middels de mail. 

http://www.spvo-oosterschelderegio.nl/
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