
 

 

 

 

 

Meppel, januari 2023 
 
Aan de directeuren en leerkrachten groep 8 van de basisscholen in onze regio  
 
Beste collega's,  
De basisscholen in de gemeenten Meppel, Westerveld, De Wolden en Staphorst werken voor het 
merendeel met de digitale overdracht po-vo via OSO. Over de digitale overdracht vindt u informatie in 
deze brief. Ook vindt u specifieke informatie over plaatsing op het Greijdanus Meppel, waar gewerkt 
wordt met persoonlijke leerroutes voor leerlingen. 
 
Digitale aanmelding aandachtspunten 
Hieronder een paar belangrijke aandachtspunten bij digitale overdracht:  
- De warme overdracht blijft van groot belang en wordt erg op prijs gesteld. U ontvangt hierover 

later meer informatie 
-  Alle bijlagen (aanmeldingsformulier, dyslexieverklaring, NIO scores, LVS, vaardigheidsgrafieken, 

onderzoeksresultaten etc.) worden als PDF toegevoegd aan de digitale overdracht via OSO.  
-  Belangrijke informatie over de leerling die niet in de digitale overdracht als aparte bijlage is 

opgenomen, kan op de achterzijde van het Aanmeldingsformulier basisschool worden vermeld: 
begeleiding, gezondheid, gezinssituatie, gescheiden ouders, woonsituatie  etc. 

 
Wanneer de aanmelding niet via OSO kan plaatsvinden, dan alle bijlagen (testresultaten, LVS, 
verklaringen etc.) op papier meesturen met het aanmeldingsformulier. 
 
Aanmeldingsformulier  
Bijgevoegd treffen jullie het aanmeldingsformulier aan:  
●  pagina 1+2 in te vullen door de ouders/verzorgers.  

●  pagina 3+4 in te vullen door de basisschool. Op dit formulier kan ook de informatie uit de 

plaatsingswijzer worden ingevuld.  
 
Plaatsing via de plaatsingswijzer 
De Plaatsingswijzer levert voor elke leerling een niveau en een profiel op (tabel 1). Vanuit dat advies 
wordt de leerling bij Greijdanus Meppel in een leerroute geplaatst (tabel 2). Binnen die leerroute wordt 
de leerling waar mogelijk per vak uitgedaagd op een naast liggend hoger niveau. 
 
Tabel 1: Advies PO        Tabel 2: Plaatsing VO Greijdanus Meppel 

Niveau Profiel 
Advies 

leerroute 
 

Plaatsing 
leerroute 

Uitdaging op niveau per vak 
waar dat bij de leerling past: 

VWO Plus  

VWO 

  
 

 
Basis  VWO VWO-plus (delta) niveau 

 
Disharmonisch     

HAVO Plus  

HAVO 

   
 

Basis  HAVO HAVO delta of VWO niveau  
 

Disharmonisch      

TL Plus  

TL 

   
 

Basis  TL HAVO niveau 
 

Disharmonisch      

Kader Plus  

Kader 

   
 

Basis  Kader TL niveau 
 

Disharmonisch      

Basis Plus  

Basis 

   
 

Basis  Basis Kader niveau 
 

Disharmonisch      

 
 
 



 

 
 
Toelichting aanmeldingsformulier, niveau en plaatsing: 
We willen werken aan Persoonlijk leren, waarbij we willen aansluiten bij de ontwikkeling van de leerling. 
De impliciete verwachting dat een eenmaal gemaakte niveau-keuze een leerling voor de rest van zijn 
schoolloopbaan vastlegt, willen we ombuigen naar het volgen van ontwikkeling en blijvend bieden van 
kansen. Langs die weg van ontwikkeling past telkens de mogelijkheid tot het maken van een keuze wat 
betreft niveau, om uitdaging te blijven bieden en ontwikkelingsgericht te werken. Dat kan per vak 
verschillen. 
 
Op het aanmeldingsformulier wordt gesproken over ‘plaatsingsprofiel’, waarbij ‘Niveau’, ‘Profiel’ en 
‘leerroute’ wordt ingevuld. Het niveau en profiel volgen uit de gebruikte Plaatsingswijzer. De leerroute 
vormt het uitgangsniveau en is feitelijk het advies van de basisschool. Van daaruit dagen we uit op het 
naast liggend-hogere niveau waar dat voor de leerling passend is bij zijn ontwikkeling. 
 
Volgt er uit de plaatsingswijzer een disharmonisch profiel en/of LWOO, dan is het verstandig contact te 
leggen met Greijdanus om in onderling overleg de meest passende plaatsing te bereiken. Dat kan bij een 
van de ondergetekenden. 
 
Advies 
De keuze voor plaatsing wordt te allen tijde gemaakt door het PO, in samenwerking met de ouders. Het 
VO neemt dat advies over. Het schooladvies is gelijk aan het advies in het ROD. Natuurlijk staat het vrij 
om bij twijfel in overleg te treden en contact met ons te leggen. 
De resultaten van de Eindtoets en eventuele herziene adviezen ontvangen wij graag uiterlijk 15 juni via 
OSO.  
Het herziene advies wordt toegevoegd in het ROD, en het resultaat/rapport van de eindtoets wordt als 
PDF toegevoegd aan het OSO-dossier. 
In een mail naar meppel@greijdanus.nl geeft u aan dat het OSO-dossier met het resultaat van de 
eindtoets klaarstaat (zodat wij het opnieuw kunnen opvragen) en welke leerlingen een gewijzigd advies 
hebben. 
 
Belangrijke data 
Vrijdag 27 januari 2023 Open Dag Greijdanus Meppel (zie website voor meer info)  
Woensdag 15 februari 2023 High tea leerkrachten groep 8 
Woensdag 15 februari 2023 Voorlichtingsavond (online + fysiek) Greijdanus Meppel voor 

ouders 
Woensdag 15 maart 2023   Uiterste inleverdatum aanmeldingsformulieren + OSO dossier 
Donderdag 15 juni 2023  Uiterste inleverdatum resultaten eindtoets +herziene adviezen 
 
Kennismakingsgesprekken met ouders in relatie tot identiteit:  
Woensdag 12 april 2023  19.00 – 21.30 uur 
Dinsdag 18 april 2023  19.00 – 21.30 uur   
Woensdag 5 juli 2023 Brugklasmiddag (14.30 uur – 15.30 uur),  

de leerling krijgt hiervoor een uitnodiging met alle nodige 
informatie. 

 
Graag ontvangen wij de ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulieren op papier via de 
basisschool en als PDF via OSO. De papieren aanmeldingsformulieren (met evt. bijlagen) kunt u naar 
Greijdanus College Meppel sturen of op het bezoekadres Schoolstraat 5 afgeven.  
Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact op. 
 
 

Met vriendelijke groeten, 
 
G. Hulzebosch, adjunct directeur onderbouw  g.hulzebosch@greijdanus.nl 

J.M. Schutte-Willering, ondersteuningscoördinator j.m.schutte@greijdanus.nl 
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