Goed op weg naar het VO

■ Open dagen VO Westland
ISW Irenestraat (gepersonaliseerd leren)
Kader/mavo - mavo - mavo/havo
Maandag 25 januari 2021 18:00 – 21:00 uur

ISW Sweelincklaan
vakcollege - kader/mavo - mavo - mavo/havo
Montessori mavo, havo en vwo

■ Open dagen VO Den Haag
Haags Montessori Lyceum
mavo - havo - vwo – gymnasium
Donderdag 28 januari 2021 16:00 - 21:00 uur
(Nassau Bredastraat)
Vrijdag 31 januari 2021 16:00 - 21:00 uur
(mavo-havo advies Neuhuyskade)

ISW Lage Woerd

Dalton Den haag
havo - vwo atheneum – vwo gymnasium

Praktijkonderwijs Basis en Plus - vakcollege lwoo

Vrijdag 15 januari 2021 16:00 - 21:00 uur

Woensdag 27 januari 2021 19:00 – 21:00 uur

Gymnasium Haganum

ISW Gasthuislaan

vwo gymnasium

Havo - atheneum - gymnasium - vwo-plus

Zaterdag 30 januari 2021 09:30 - 13:00 uur

Dinsdag 2 februari 2021 18:00 - 21:00 uur

Christelijke College De Populier

ISW Westland Vakcollege

Mavo-havo-vwo gymnasium/ vwo atheneum

Vakcollege

Vrijdag 29 januari 2021 16.30 - 20:00 uur

Woensdag 3 februari 2021 15:00 - 21:00 uur

Segbroek College
mavo-havo-vwo

Dinsdag 26 januari 2021 19:00 – 21:00 uur

ISW Hoogeland technasium
mavo - mavo/havo - havo/vwo - vwo vwoCambridge

Lentiz | Floracollege

Donderdag 28 januari 2021 16:00 - 20:00 uur
(Goudsbloemlaan)
Zaterdag 30 januari 2021 09:30 - 13:00 uur
(Klaverstraat)

mavo-vmbo – GL/KL/BL

Hofstad Lyceum

Donderdag 28 januari 2021 17:30 – 20:30 uur &
Vrijdag 29 januari 2021 17:30 - 20:30 uur

Havo – vwo - gymnasium

Lentiz | Dalton Mavo

(LET OP data onder voorbehoud i.v.m. de

mavo

gevolgen van het Covid virus! Check vooraf de
website van de VO-school)

Vrijdag 5 februari 2021 16:00 - 21:00 uur

Donderdag 4 februari 2021 15:30 – 17:00 uur &
19:00 – 20:30 uur

Lentiz | Dalton Het Groene lyceum
mavo-havo
donderdag 4 februari 2021 15:30 – 17:00 uur &
19:00 –20.30 uur

(LET OP data onder voorbehoud i.v.m. de gevolgen
van het Covid virus! Check vooraf de website van de
VO-school)

zaterdag 30 januari 2021 11:00-14:00 uur
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Er is een keuze gemaakt voor de scholen waar de
meeste leerlingen van de EWMM naar toe gaan.
Voor andere VO scholen verwijzen we u naar de
brochure van de verschillende gemeenten.
Er zijn ook speciale voorlichtingsavonden voor
OUDERS, de data vindt u op de websites van de
scholen.

■ Aanmeldperiode VO Haaglanden:
Meer informatie kunt u vinden op de volgende
site: http://scholenwijzer.denhaag.nl/

■ Aanmeldperiode VO Westland:
Meer informatie kunt u vinden op de volgende
site: https://www.swv-westland.nl/voorouders/overstap-po-vo/

■

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met de groepsleerkracht of Arja Durieux
(Teamleider Zorg en Begeleiding) 0174-280821 a.durieux@ewmm.nl
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■

ADIT

Wat is de ADIT?
ADIT staat voor: adaptieve digitale intelligentie test.
Het is een test voor leerlingen uit groep 8.
Adaptief en digitaal
Digitaal: de test wordt op de computer via internet
gemaakt.
Adaptief: de computer bekijkt steeds of een antwoord
goed of fout is en past daar de volgende vraag op aan.
Elke leerling maakt dus eigenlijk een op maat
gemaakte test en hoeft niet onnodig te moeilijke of te
makkelijke vragen te maken. Deze manier van testen
zorgt voor minder frustratie.
Afname
Aangezien de toets adaptief is en zich daarmee
aanpast aan de leerling, maken alle leerlingen hun
eigen toets. De afnameduur kan dus per leerling
verschillen. Gemiddeld neemt de afname van de ADIT
anderhalf uur in beslag. De duur van de toets zegt niets
over het resultaat. De afname moet in een rustige
omgeving plaatsvinden met een begeleider die de test
goed kent.
De ADIT wordt afgenomen op dinsdag 12 januari 2021
De ADIT bestaat uit zeven onderdelen:
1. Woordbetekenis, de leerling kiest het woord dat
hetzelfde betekent als het dik gedrukte woord.
2. Woorden passen, de leerling moet het verband
tussen de eerste twee woorden ontdekken en
vervolgens het antwoord kiezen dat op dezelfde
manier bij het gegeven woord past.
3. Woordexclusie, de leerling moet dat woord te
vinden dat het minst bij de andere woorden past.
De hierboven genoemde onderdelen zijn op het gebied
van taal.
4. Hoofdbewerkingen, de leerling moet de twee juiste
sommen aangeven bij de gegeven uitkomst.
5. Reeksen, de leerling moet twee getallen kiezen die
logischerwijs volgen op de reeks.
6. Kubussen, de leerling moet twee antwoorden kiezen
waarmee de kubus compleet gemaakt kan worden.
7. Vlakken, de leerling moet drie puzzelstukjes kiezen,
die samen het eerste vlak vormen.
De laatste vier onderdelen zijn op het gebied van
rekenen en logisch en visueel- ruimtelijk redeneren.

■ Route 8: Eindtoets
ROUTE 8
De eindtoets ROUTE 8 is een digitale, adaptieve toets
die het taal- en rekenniveau van uw kind meet. De
ROUTE 8 eindtoets geeft een advies voor een
schoolniveau en daarnaast wordt weergegeven of de
referentieniveaus behaald zijn. De toets wordt via
internet afgenomen en de afname neemt ongeveer
één dagdeel in beslag. Uw kind krijgt een eigen
inlogcode en uiteraard werkt uw kind in een
beveiligde omgeving.
Adaptief
Adaptief betekent dat de toets zich aanpast aan het
niveau van uw kind. Ieder kind doorloopt op deze
manier een eigen route door de toets en maakt dus
een unieke toets. Zo krijgt uw kind nooit teveel te
moeilijke of juist te makkelijke vragen, maar wordt
hij/zij wel altijd uitgedaagd tot de bovengrens van zijn
of haar kunnen. Dit werkt prettig voor uw kind en zo
min mogelijk belastend.
Doordat iedere leerling een eigen toets maakt, kan de
toets verspreid worden afgenomen.
ROUTE 8 wordt afgenomen op dinsdag 20 april 2021.
Rapportage
De rapportage ontvangt u via de school van uw kind.
Hier worden de resultaten van de onderdelen, het
schoolniveau en de behaalde referentieniveaus
weergegeven.
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■ Onderwijskundig rapport
Eind januari 2021 ontvangt u, ter inzage, het
dossier (onderwijskundig rapport inclusief
bijlagen) van uw kind. Daarnaast ontvangt u
van ons een aanmeld- /adviesformulier met
een unieke code, waarmee u uw kind kunt
inschrijven op het VO.

■ Afscheid groep 8
Op vrijdagmiddag in de voorlaatste week
(vrijdag 9 juli 2021) nemen de kinderen
van groep 8 afscheid van hun klasgenoten
(groep 6 en 7). Dit wordt door de eigen
leerkracht(en) georganiseerd. De laatste
week zijn de schoolverlaters alleen nog
aanwezig op hun musicaldag.

■ Musical
De kinderen sluiten hun
basisschoolperiode af met een musical
op 12 en 13 juli 2021

■ Voorlichtingsavond ADIT/ROUTE 8
Dinsdag 5 januari 2021 organiseren we een voorlichtingsavond voor ouders van groep 8.
We zullen dit digitaal organiseren van 20.00 tot 20.45.

