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Voorwoord

Het proces van aanmelden is bepalend om te zorgen voor een 
goede overdracht van het primair naar het voortgezet onderwijs. 
Het tijdstip van de eindtoets is verschoven en daarmee minder 
bepalend voor de schoolkeuze. Daarentegen is de rol van de 
leerkracht groep 8, die vanuit zijn of haar expertise advies geeft 
welk type vervolgonderwijs het beste bij een kind past, juist 
groter. 

Bij dit advies spelen verschillende zaken een rol. Welke ontwik
keling een kind op het basisonderwijs heeft doorgemaakt, is een 
belangrijke indicator. Ook hebben ouders/verzorgers vaak een 
duidelijk beeld voor ogen naar welk type onderwijs zij hun kind 
zien gaan, net als de leerling zelf.

Iedereen, de leerling voorop, is gebaat bij een passende, reële 
schoolkeuze die leidt tot succeservaringen. 
Vanuit CSG Reggesteyn willen we daarbij een helpende hand 
bieden. In deze brochure lichten wij het proces van verwijzen en 
de verschillende leerwegen toe. Ook geven wij aan welke scores 
uit het leerlingvolgsysteem (lvs) hierbij aansluiten. 

De samenwerking met de basisscholen is voor ons essentieel.  
De leerkrachten van groep 8 spelen een sleutelrol in de ver
wijzing en aanmelding. Wij wensen u hierbij veel wijsheid toe.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u vanzelfsprekend bij ons 
terecht.
De namen van onze contactpersonen vindt u aan het eind van 
deze brochure.

De toelatingscommissie
CSG Reggesteyn

De aanmelding in stappen
1. Aanmelden
 Op basis van uw ervaringen, de gegevens van het lvs en de 

wens van ouders/verzorgers en kind vormt de basisschool 
een advies. Met dit advies meldt u een leerling bij ons aan 
vóór 2 maart 2020. Wijkt uw aanmelding af van de indeling 
die we hanteren (pag. 6)? Dan vragen we u de keuze  
schriftelijk te motiveren.

 Aanmelden kan via OSO, of door het aanmeldformulier te 
downloaden op onze website: reggesteyn.nl.

2.	Ouders	krijgen	bevestiging	van	de	aanmelding

3. Eventuele heroverweging na toetsadvies
 De uitkomst van de eindtoets (eind mei) kan aanleiding zijn 

opnieuw te kijken naar de plaatsing van een leerling. 

  Is het toetsadvies hoger dan het gegeven schooladvies? 
 U zult in dit geval waarschijnlijk opnieuw bekijken in welk  

onderwijstype deze leerling het beste op zijn of haar plaats is. 
In overleg met de leerling en de ouders/verzorgers kunt u  
het advies naar boven bijstellen. Dit is niet verplicht. 

 De heroverwegingen ontvangen we graag uiterlijk op  
29 mei naar 2020.

4.	Definitieve	plaatsing
 Binnen twee weken ontvangen de ouders/verzorgers bericht 

over de definitieve plaatsing van de leerling.
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Data Open Huis
woensdag 15 januari 2020 vestiging W. de Clercqstraat  
18.00 – 21.00 uur Nijverdal

woensdag 22 januari 2020 vestiging Rijssen
14.30 – 16.30 uur / 18.30 – 20.30 uur 

woensdag 29 januari 2020 vestiging Noetselerbergweg  
18.00 -21.00 uur Nijverdal

Informatieavonden
dinsdag 7 januari 2020 vestiging W. de Clercqstraat
 Nijverdal

donderdag 9 januari 2020 vestiging Noetselerbergweg
 Nijverdal



Ons onderwijsaanbod

Vwo (gymnasium en atheneum)
Het vwo staat voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 
en bereidt voor op een vervolgopleiding aan een universiteit. 
De zesjarige opleiding bestaat uit twee varianten: gymnasium en 
atheneum.

• Gymnasium
Het gymnasium start met leerlingen van wie duidelijk is dat zij  
de uitdaging nodig hebben om op een hoog niveau te presteren. 
Leerlingen op het gymnasium volgen dezelfde vakken als  
atheneumleerlingen en krijgen daarnaast Grieks en Latijn.  
In de bovenbouw van het gymnasium krijgen de leerlingen het 
vak klassieke culturele vorming. De voorbereiding hierop begint 
al in de onderbouw. Verder maakt het vak filosofie (bij gymna
sium én atheneum) onderdeel uit van de scholing. In de praktijk 
zien we in deze leerweg leerlingen met een eindscore > 545. 

• Atheneum
Het atheneum bereidt leerlingen voor op een opleiding aan een 
universiteit, of eventueel een opleiding aan het hoger beroeps
onderwijs. Het is een brede, vormende opleiding. Onze athe
neumleerlingen bieden we de gelegenheid kennis te maken  
met Latijn. Eind leerjaar 1 volgt de definitieve keuze voor de 
gymnasiumstroom.

Havo
Havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) is een brede,  
algemeen vormende opleiding van het middelbaar onderwijs.  
De havo duurt vijf jaar en een diploma biedt toegang tot het 
hoger beroepsonderwijs.

Vmbo
Het vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) bereidt 
leerlingen voor op het middelbaar beroepsonderwijs en vormt 
een brede stroming binnen het voortgezet onderwijs; meer dan 
de helft van alle middelbare scholieren volgt een opleiding aan 
het vmbo, een veelzijdig schooltype met verschillende leer
wegen:
• De theoretische leerweg (tl)
•  De beroepsgerichte leerweg (kader beroepsgerichte leerweg 

en beroepsbegeleidende leerweg)

Praktijkonderwijs
Het praktijkonderwijs is gericht op leren in/door de praktijk en 
op het vinden van een geschikte plek op de arbeidsmarkt. Leer
lingen bereiden zich voor op het zelfstandig invullen van hun 
leven. 
Dit onderwijs is gebaseerd op vier domeinen, namelijk werken, 
wonen, vrije tijd en burgerschap.

Ondersteuning op Reggesteyn
Alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben tijdens  
hun ‘reis’ op het voortgezet onderwijs krijgen een passende  
vorm van ondersteuning. 

Heeft een leerling extra ondersteuning nodig, bovenop de  
gebruikelijke aandacht in de klas? 
Binnen Reggesteyn hebben we hiervoor twee mogelijkheden:

1. De leerling krijgt extra ondersteuning in een reguliere klas. 
Ons schoolondersteuningsteam (SOT) coördineert de onder
steuning. 

2. De leerling wordt geplaatst in de ondersteuningsgroep, een 
speciale setting voor het vmbo-basisniveau.

 Leerlingen die in deze ondersteuningsgroep zitten, hebben 
over het algemeen veel duidelijkheid en structuur nodig. 
De groep heeft de hele week een eigen mentor. Deze geeft 
meerdere theorielessen. Ook gaat de mentor mee naar lessen 
van vakdocenten om daar de leerlingen te begeleiden. 

 Zo houdt de mentor goed zicht op het welzijn van elke  
leerling.

54

Dakpanleerlingen

Reggesteyn kent het fenomeen ‘dakpanleerlingen’. Via het 
dakpansysteem kan een beperkt aantal leerlingen aanhaken 
op een hoger niveau, bijvoorbeeld tlhavo of havoatheneum.

De leerkracht van de basisschool en de ouders geven aan op 
welk niveau de leerling functioneert. Het gaat om het niveau 
dat voor de leerling in elk geval haalbaar is. 

Daarnaast kunt u aangeven of een leerling mogelijk in aan
merking komt voor een ander, hoger niveau met daarbij een 
motivatie (alleen met een motivatie kunnen wij de aanvraag 
honoreren). Het lvs, de inzet en de motivatie bepalen of een  

Ontwikkelingsperspectief	(plan	OPP)
Voor een leerling die extra ondersteuning nodig heeft, stellen 
wij een ontwikkelingsperspectief op. In dit OPP staat welke 
ondersteuning de leerling krijgt. Het OPP bespreken wij en
kele keren per jaar met de leerling en de ouders/verzorgers. 
Indien nodig stellen we het ontwikkelingsperspectief bij.

Schoolondersteuningsteam (SOT) 
Elke vestiging heeft een schoolondersteuningsteam. Het SOT 
bestaat uit docenten en begeleiders met een specialisatie op 
het gebied van leer- en/of gedrags problematiek. Zij bieden 
allerlei vormen van ondersteuning, zowel in groepsverband 
als individueel. Daarnaast geven zij docenten handreikingen 
hoe zij het beste kunnen inspelen op hetgeen de leerling 
nodig heeft. 

leerling een redelijke kans maakt naar het hoogste niveau van 
de dakpan door te kunnen groeien.

We plaatsen onze nieuwe leerlingen in eerste instantie in een 
leerweg: theoretische leerweg (tl), havo, atheneum of gymna
sium. Na deze plaatsing besluiten wij of en welke leerlingen in 
aanmerking komen voor een dakpanregeling. Daarbij maken 
wij gebruik van het advies van de basisschool. 

We kennen de volgende ‘dakpannen’:
•  Noetselerbergweg:  theoretische leerweg/havo en  

havo/atheneum
•  Rijssen:  basis/kader, kader/tl), tl/havo en havo/atheneum.

Wanneer een leerling extra ondersteuning nodig heeft,  
vragen we u: 
• in een vroeg stadium contact met ons op te nemen. Graag 

denken we met u mee welke ondersteuning de leerling 
nodig heeft om een goede overstap te maken naar het VO.

• het formulier Extra Ondersteuning volledig in te vullen.
• eventuele ingezette ondersteuningsplannen mee te sturen 

bij de aanmelding.



Wanneer	u	nog	vragen	heeft,	kunt	u	contact	opnemen	
met	een	van	de	leden	van	de	toelatingscommissie:

Noetselerbergweg (0548) 533 600

Unitleider havo en vwo, onderbouw
Jan Heijink j.heijink@reggesteyn.nl 

Willem de Clercqstraat (0548) 533 700

Unitleider vmbo beroepsgericht, onderbouw
Jolien Ligtenbergter Stal j.ligtenberg@reggesteyn.nl 

Unitleider vmbo, theoretische leerweg
Etty Hettinga-Sijstma e.hettinga@reggesteyn.nl  

Rijssen (0548) 533 800

Unitleider vmbo, basisberoepsgerichte leerweg
Joke Lankamp j.lankamp@reggesteyn.nl 

Unitleider vmbo, kaderberoepsgerichte leerweg
Klaas Kok k.kok@reggesteyn.nl

Unitleider vmbo theoretische leerweg
Henk Lammers h.lammers@reggesteyn.nl 

Unitleider havo/vwo
Marjan van Pagée-Windhorst  m.vanpagee@reggesteyn.nl

Unitleider praktijkonderwijs 
Gerlof Puppels g.puppels@reggesteyn.nl

Contactpersonen extra ondersteuning

Joke Lankamp (aanmelding Rijssen) 
Jolien Ligtenberg (aanmelding Nijverdal)

Reggesteyn: Verdiep. Verbind. Verander.
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Op weg naar een advies 
Om te komen tot een zorgvuldige indeling in de verschillende 
leerwegen, gaan we op Reggesteyn uit van het lvs van de basis
school van groep	6,	7	en	8. 
Deze gegevens worden toegevoegd aan de aanmelding.
 
Naast het lvs blijven het 
verhaal achter de leerling 
en de behaalde resultaten 
belangrijk. Voor leerlingen 
met een extra ondersteu
ningsvraag ontvangen wij 
graag het formulier extra 
ondersteuning. Uiteraard 
komt de extra ondersteuningsvraag ook aan de orde bij de  
warme overdracht.

Op welke leerwegen passen basisschoolkinderen  
het best 

1. Op basis van hun lvs-gegevens

Toetsgegevens lvs Schooltype en leerweg

Alle gebieden op Iniveau gymnasium

Inzichtelijke gebieden* zijn I, 
overige minimaal II

atheneum

Inzichtelijke gebieden op III  
niveau, overige op II (of hoge lll)

havo

Inzichtelijke gebieden op III 
niveau, overige op IV

vmbo theoretische leerweg 

Inzichtelijke gebieden op laag III  
IVniveau, overige op IV

vmbo kader beroeps gerichte 
leerweg 

Op de onderdelen van het lvs 
scoort de leerling vooral IV tot V

vmbo beroepsgerichte 
leerweg al dan niet met on
dersteuning (ondersteuning 
kader of basis, onderwijs
kundig rapport speciale deel 
digitaal verzenden)

Op de onderdelen van het lvs 
scoort de leerling vooral V tot V

praktijkonderwijs
aparte aanmeldings procedure

* De inzichtelijke gebieden zijn begrijpend lezen en rekenen.

2. Op basis van typeringen
In de verschillende leerwegen zien we naast het niveauverschil 
ook verschil in type leerlingen. Bij het geven van een advies kan 
het helpen bepaalde leerlingtyperingen bij de hand te hebben. 
Een overzicht hiervan vindt u op onze website.

Het lvs bevat in elk geval de 
Mscores van groep 6, 7 en 8:
• Technisch lezen
• Spelling
• Begrijpend lezen
• Rekenen / wiskunde

hoogst 
scorend

ver boven 
het gemiddelde

net boven tot 
ruim boven het 

landelijk gemiddelde

boven het 
gemiddelde

net onder tot 
ruim onder het 

landelijk gemiddelde

landelijk 
gemiddelde

ruim onder het 
landelijk gemiddelde

onder het 
gemiddelde

laagst scorend
ver onder 
het gemiddelde

Vergelijking niveau-aanduidingen

A
25%

I+
10%

I
20%

II
20%

III
20%

IV
20%

V
20%

V-
10%

B
25%

C
25%

D
15%

E
10%

A-E I-V

Meer informatie en diverse formulieren vindt u op onze  
website reggesteyn.nl onder het menu ‘primair onderwijs’.



Verdiep. Verbind. Verander.


