
 

Uitnodiging algemene informatieavond 

overstap basisonderwijs naar voortgezet onderwijs 

voor (hoog)begaafde leerlingen 

 

Aan:   Ouder(s)/verzorger(s) van (hoog)begaafde kinderen in de groepen 7 en 8 van het  

voltijds hoogbegaafdenonderwijs en het regulier basisonderwijs  

Leerkrachten, docenten, intern begeleiders en zorgcoördinatoren  

Datum:  dinsdag 25 januari 2022, 19.30-21.00 uur 

Plaats:   Online   

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), leerkrachten, docenten, intern begeleiders en zorgcoördinatoren,  

 

Binnenkort maakt uw kind of uw leerling de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet 

onderwijs. Voor alle kinderen, maar zeker voor (hoog)begaafde kinderen, is dit een belangrijke stap. 

Enerzijds omdat er nieuwe kansen en mogelijkheden zijn, anderzijds omdat het voortgezet onderwijs 

ook nieuwe vaardigheden van kinderen vraagt. 

Voor het vierde jaar op rij organiseren de Utrechtse samenwerkingsverbanden voor primair en 

voortgezet onderwijs een informatieavond over de overstap naar het VO. Op deze bijeenkomst 

nemen wij u mee in wat u kunt doen om uw kind bij de overstap naar het voortgezet onderwijs te 

ondersteunen bij het leren leren: kansen en welke hobbels kan uw kind tegenkomen, hoe kan uw 

kind daar zo goed mogelijk op inspelen en op welke manier kunt u als ouder/verzorger uw kind hierin 

zo goed mogelijk ondersteunen. En hoe kunt u uw kind de komende periode zo goed mogelijk 

stimuleren in het eventueel extra oefenen van bepaalde belangrijke vaardigheden die hij/zij nodig zal 

hebben in het voortgezet onderwijs.  

Voor de volledigheid willen wij vermelden dat deze avond geen informatieavond is van de diverse 

Utrechtse scholen voor voortgezet onderwijs. De inhoud van deze bijeenkomst is ongeveer gelijk aan 

vorig jaar.  

Wij hopen u op 25 januari a.s. online te begroeten. Graag ontvangen we uiterlijk woensdag 19 januari 

a.s. uw aanmelding onder vermelding van uw naam, de huidige school van uw kind en het e-

mailadres waarop u de link voor de digitale ouderavond wilt ontvangen. U kunt uw aanmelding 

sturen naar Mirjam Hessing (mirjamhessing@swvutrechtpo.nl).  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Monique van Selow, SWV Utrecht PO  

Mariska Rijsdijk, SWV SterkVO 

 

 

  


