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Suggesties om de aansluiting van groep 8 
naar het voortgezet onderwijs te verbeteren 



Van PO naar VO Van PO naar VO
SUGGESTIE 4: Lessen op het vo!

Wat?
Leerlingen volgen een aantal weken lessen op het voortgezet onderwijs.

Hoe?
Docenten voortgezet onderwijs en/óf docenten voortgezet onderwijs en basisonderwijs 
samen, ontwikkelen opdrachten die extra uitdagend zijn voor leerlingen. Denk bijvoorbeeld 
aan de volgende onderwerpen: astronomie, filosofie of wetenschap. De leerlingen uit het 
basisonderwijs volgen een aantal weken één of enkele van deze lessen opdat ze ook in de 
laatste periode van groep 8 extra uitgedaagd worden.

De scholen kunnen besluiten om deze activiteit voor een bepaalde groep leerlingen te 
organiseren, bijvoorbeeld voor sterke leerlingen, of voor zwakkere leerlingen. Zodoende 
kunnen de onderwerpen en/of het niveau van de onderwerpen meer specifiek worden 
afgestemd op de betreffende doelgroep. Gedurende de eerste periode wordt bijvoorbeeld de 
ene doelgroep uitgenodigd en de volgende periode wordt de andere doelgroep uitgenodigd.

SUGGESTIE 5: Een dag op het vo

Wat?
Leerlingen uit groep 8 lopen een dag mee op het voortgezet onderwijs.

Hoe?
De leerlingen gaan een dag naar het voortgezet onderwijs om daar een dag mee te maken. 
Eventueel kunnen brugklasleerlingen de leerlingen uit groep 8 van de ene naar de andere les/
activiteit begeleiden. Dit wordt voor de leerlingen uit groep 8 extra aantrekkelijk en vertrouwd, 
als zij begeleid worden door een brugklasleerling die van dezelfde basisschool komt. Zij kunnen 
zo hun ‘schoolgenoten’ rondleiden door de nieuwe school.

SUGGESTIE 6: Gebruik van vo materialen in het po

Wat?
Basisscholen maken gebruik van materialen uit het voortgezet onderwijs.

Hoe?
Voor verschillende vakken, denk vooral aan biologie en techniek, heeft het voortgezet 
onderwijs veel materialen voorhanden die het basisonderwijs niet heeft. In overleg met het 
voortgezet onderwijs kunnen er afspraken worden gemaakt over het lenen hiervan. Op deze 
manier kan een basisschool over materialen beschikken die anders niet aanwezig zijn. Het vak 
kan zo aantrekkelijker worden en er kunnen lessen worden behandeld die normaliter niet aan 
bod komen in het basisonderwijs.
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SUGGESTIE 1: Informatie van een brugklasleerling

Wat?
Brugklasleerlingen infomeren leerlingen uit groep 8 over het voortgezet onderwijs.

Hoe?
Leerling(en) die vorig jaar naar het voortgezet onderwijs zijn gegaan, komen een dag terug 
op hun oude basisschool. Daar vertellen ze de leerlingen over hun ervaringen met het 
voortgezet onderwijs en de brugklas. Ook kunnen leerlingen uit groep 8 gerichte vragen 
stellen aan de brugklasleerling(en). In dat geval kunnen ze eventueel van te voren vragen 
voorbereiden.

SUGGESTIE 2: Een les van een vo docent

Wat?
Docenten uit het voortgezet onderwijs geven les in het basisonderwijs. 

Hoe?
Docenten uit het voortgezet onderwijs geven een keer les op de basisschol. De leerlingen 
blijven zo in hun eigen vertrouwde omgeving, maar tegelijkertijd maken ze kennis met een 
docent voortgezet onderwijs, het betreffende vak en zijn/haar manier van lesgeven. 

SUGGESTIE 3: Hulp bij technieklessen

Wat?
Leerlingen uit het voortgezet onderwijs (dat kunnen zowel onder- als bovenbouwleerlingen 
zijn) geven hulp bij technieklessen op de basisschool.

Hoe?
Om ervoor te zorgen dat er op de basisscholen meer aandacht komt voor techniek, kunnen 
leerlingen uit het voortgezet onderwijs hulp geven bij technieklessen. Afhankelijk van de 
aard van de techniekopdracht(en) kunnen deze leerlingen materialen meenemen waar 
de basisschool niet over beschikt. De opdrachten kunnen in overleg met docenten uit het 
basisonderwijs en docenten en leerlingen uit het voortgezet onderwijs worden bedacht. 
Wanneer een basisschool meedoet aan het VTB project (Verbreding Techniek Basisonderwijs), 
kunnen de leerlingen uit het voortgezet onderwijs ondersteuning bieden bij dit project.
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SUGGESTIE 9: Europees taalportfolio

Wat?
Het Europees Taalportfolio (www.europeestaalportfolio.nl) is een instrument waarmee alle 
ervaringen met het leren van talen gedocumenteerd kunnen worden. Niet alleen kan er in 
aangegeven worden welke talen je kent, maar ook hoe goed je die talen kent. Dat gebeurt door 
per vaardigheid vast te stellen op welk niveau van het Europees Referentiekader je zit. Wil je je 
vaardigheid verbeteren dan vind je daarvoor allerlei suggesties. 

Hoe?
Een taalportfolio maakt het mogelijk precies aan te geven wat je kunt. Dat kan door de 
taalvorderingen erin bij te houden en voorbeelden op te nemen van dingen die je in een 
vreemde taal hebt gedaan. Denk aan het schrijven van brieven, het uitvoeren van een 
e-mailproject op school of het aannemen van een telefoongesprek. Voor meer informatie en 
aanmelden voor het Europees Taalportfolio, ga naar www.europeestaalportfolio.nl

SUGGESTIE 10: Van rekenen naar wiskunde…..

Wat?
Aanbevelingen voor het rekenonderwijs in de bovenbouw van het basisonderwijs.

Hoe?
Op basis van het ReaLproject (Rekenen Algebra; uitgevoerd door de SLO - Stichting 
Leerplanontwikkeling - en het Freudenthal Instituut - Experstisecentrum voor reken- en 
wiskundeonderwijs) is geconstateerd dat sommige leerlijnen van po naar vo niet ‘doorlopen’ 
en andere leerlijnen soms vrijwel geheel ontbreken. Op de site www.slo.nl/real staan 
verschillende publicaties met aanbevelingen voor het rekenonderwijs aan het einde van groep 
8. Ook worden er suggesties gegeven om een doorgaande lijn van rekenen (po) naar wiskunde 
(vo) te bevorderen. 
Op site is ondermeer het volgende te vinden: 
• 'Doorgaande leerlijn po-vmbo voor zwakke rekenaars'. 
• 'ReAL leerlijnen van rekenen naar algebra. Wiskunde in de onderbouw van het havo/vwo'. 
• Opgaven voor (toekomstige) vmbo leerlingen.
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SUGGESTIE 7: Een gastles door leerlingen

Wat?
Leerlingen uit het voortgezet onderwijs (dat kunnen zowel onder- als bovenbouwleerlingen 
zijn) geven gastlessen op de basisschool.

Hoe?
Leerlingen uit het voortgezet onderwijs geven vanuit een bepaald vak een les op de 
basisschool. Dit kan elk vak zijn, afhankelijk van de keuzes van het voortgezet onderwijs. Voor 
de basisschoolleerlingen is het natuurlijk interessant als het een vak betreft dat leerlingen 
nu nog niet hebben. Door een gastles te volgen op de eigen basisschool, maken de leerlingen 
uit groep 8 in hun eigen vertrouwde omgeving alvast kennis met een vak dat ze straks op het 
voortgezet onderwijs krijgen.

SUGGESTIE 8: Levensecht oefenen

Wat?
Leerlingen uit groep 8 oefenen op het voortgezet onderwijs met de Engelse taal in 
‘levensechte’ contexten*.

Hoe?
Op het voortgezet onderwijs worden verschillende winkels en/of kraampjes nagemaakt. 
Hierbij kan gedacht worden aan: een postkantoor, het VVV-kantoor, een boekhandel, een 
snackbar, etc. Leerlingen uit de brugklas zijn de medewerkers van deze winkels. Leerlingen 
uit groep 8 krijgen de opdracht om bij deze winkels verschillende producten te kopen. Ze 
doen dit in tweetallen, waarbij een tweetal wordt gevormd door 2 leerlingen uit groep 8, óf 
door een leerling uit groep 8 en een brugklasleerling. Vervolgens kopen ze bij de boekhandel 
bijvoorbeeld een agenda, bij de snackbar een hamburger en bij het postkantoor postzegels. Het 
‘boodschappenlijstje’ krijgen de leerlingen mee van de docenten. Zowel de leerlingen die de 
boodschappen doen, als de medewerkers in de winkels spreken in het Engels. 
* Dit idee is afkomstig van het Zuyderzeecollege in Emmeloord.
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SUGGESTIE 13: Een brief aan…

Wat?
De leerling schrijft een informatieve brief aan een brugklasleerling waarin hij vragen stelt over 
het voortgezet onderwijs. (Zie ook lesidee 2 van Nederlands/taal).

Hoe?
De docent uit groep 8 legt contact met een vo-school om het idee voor te stellen. Als de school 
bereid is mee te werken kan de docent een klassikaal gesprek voeren over het opstellen en het 
schrijven van een brief. Bij het schrijven van de brief kunnen leerlingen ook gebruik maken van 
de iTips voor een nette e-mail.
Als de brieven zijn geschreven, kunnen ze gebracht of per post worden verstuurd naar de vo-
school. 

Deze opdracht kan ook in het Engels uitgevoerd worden, in het bijzonder door leerlingen die 
Engels erg leuk vinden en/of voor leerlingen die al redelijk goed zijn in Engels.

SUGGESTIE 14: Vakkenoverzicht

Wat?
Lijst met vakinhouden en onderwerpen die binnen de verschillende niveaus van het 
voortgezet onderwijs aan de orde komen.

Hoe?
Op veel basisscholen blijkt er behoefte te zijn aan informatie over wat de leerlingen moeten 
kunnen bij aanvang in het voortgezet onderwijs. Als de basisschool een goed beeld heeft van 
wat een leerling moet kunnen als hij naar een bepaald niveau gaat, dan kan de basisschool, 
vooral in de periode na de Cito-toets, nog extra aandacht schenken aan die zaken die van 
belang zijn op dat niveau. 
Als er op het vmbo bk bijvoorbeeld nauwelijks aandacht wordt geschonken aan een bepaald 
grammaticaonderdeel, waarom moet een leerling daar dan nog extra mee belast worden? 
Hij kan beter tijd steken in onderwerpen die wél aan de orde komen en belangrijk zijn op het 
betreffende niveau. 
Om helder te krijgen wat de verschillende leerlingen bij aanvang moeten kunnen, kunnen vak-
docenten uit het voortgezet onderwijs beschrijven welke vakinhouden, vaardigheden en/of 
onderwerpen aan bod komen. Uiteraard kunnen docenten uit groep 8 zo’ n zelfde lijst opstellen 
voor de vakinhouden, vaardigheden en/of onderwerpen die behandeld worden in groep 8. (Een 
format voor het opstellen van een overzichtslijst is in bijlage 2 toegevoegd). 
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SUGGESTIE 11: Docentenbezoek

Wat?
Docenten voortgezet onderwijs en basisonderwijs kijken één of meerdere keren bij elkaar in de 
klas.

Wat?
Docenten voortgezet onderwijs en docenten basisonderwijs weten lang niet altijd hoe er 
bij elkaar in de klas gewerkt wordt. Door eens bij elkaar te kijken kan duidelijk worden hoe 
er gewerkt wordt in het po, dan wel vo. Bepaalde werkwijzen kunnen eventueel worden 
overgenomen opdat een doorgaande lijn bevorderd wordt. Het kijken en observeren kan aan de 
hand van een kijkwijzer gebeuren. Een voorbeeld van een kijkwijzer is opgenomen in bijlage 1.

SUGGESTIE 12: Een Interview met…

Wat?
De leerling houdt een interview met een:
•    Docent uit het voortgezet onderwijs over bijvoorbeeld het vak dat de docent geeft.
•    Een brugklasleerling over allerlei zaken die een brugklasleerling tegen kan komen op het 

voortgezet onderwijs.
(Zie ook lesidee 1 van Nederlands/taal).

Hoe?
De docent uit groep 8 legt contact met een vo-school om het idee voor te stellen. Als de school 
bereid is mee te werken, moet o.a. na worden gedacht over de volgende zaken:
•    Wie (leerlingen en/of docenten) worden er geïnterviewd?
•    Hoeveel leerlingen en/of docenten worden er geïnterviewd?
•    Waar en wanneer vinden de interviews plaats?
•    Enzovoort

Als de leerlingen een docent of leerlingen interviewen, kunnen ze daarbij gebruik maken van de 

i ‘Tips vooreen interview’
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SUGGESTIE 16: Bruggenbouwers

Wat?
Bruggenbouwers

Hoe?
Voor het bouwen van bruggen zijn, naast kundige en enthousiaste medewerkers, ook bestek en 
tekening nodig. Voor de denkbeeldige brug tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs is 
de dvd Bruggenbouwers met bijbehorende handreiking te vergelijken met bestek en tekening. 
Bedoeld om samen met collega’s te ontdekken hoe de brug gebouwd kan worden waarover de 
leerling comfortabel en veilig kan oversteken van primair naar voortgezet onderwijs.  
Bruggenbouwers is een film waarin de doorlopende leerlijn van primair naar voortgezet onder-
wijs centraal staat. Aan de hand van een metaforisch verhaal (een prins die wordt opgeleid tot 
koning), uitspraken van leerlingen en leraren en beelden van het onderwijsleerproces kunnen 
lerarenteams, in het basisonderwijs zowel als in het voortgezet onderwijs, het gesprek over de 
doorlopende leerlijn (opnieuw) voeren.  
 
De handreiking die bij de dvd Bruggenbouwers hoort is, in elk geval nog tot eind 2009 te down-
loaden vanaf de site: www.onderbouw-vo.nl (Klik vervolgens op downloads à publicaties à 
Bruggenbouwers). Op de website van Logistiek Centrum Onderwijs, www.onderwijsuitgaven.
nl, kunt u, zolang de voorraad strekt, exemplaren van de handreiking inclusief dvd bestellen. 
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SUGGESTIE 15: Samenwerken

Wat?
Leerlingen uit het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs werken gedurende een week  
samen aan een project*.

Hoe?
De wijze waarop een project wordt uitgevoerd is afhankelijk van een aantal organisatorische 
vragen die vooraf beantwoord moeten zijn: 
•    Hoeveel scholen worden erbij betrokken? (Alleen onze basisschool met een vo-klas, of 

betrekken we meerdere basisscholen en meerdere vo-klassen bij het project?)
•    Welke leerlingen koppelen we aan elkaar? 
•    Waar gaan de leerlingen werken; op de basisschool, op het voortgezet onderwijs, of op 

beide scholen?
•    Hoe zit het met de taakverdeling, worden er van de basisschoolleerlingen andere taken 

verwacht dan van de brugklasleerlingen?
•    Wat doen we met groepjes die al voor het einde van de week klaar zijn? (Denk aan differen-

tiatieopdrachten en verdiepingsopdrachten.)
•    Hoe wordt het proces bewaakt? (Hoe krijgen we inzicht in wie wat doet, houden de leerlin-

gen bijvoorbeeld een logboek bij waarin ze vermelden wie wat doet?)
•    Wat doen we met de afgeronde projecten? (Wordt dit beoordeeld, zo ja, hoe? wordt dit 

gepresenteerd?)
•    Wat doen we tijdens de pauze als de brugklasleerlingen op de basisschool zijn? Hebben zij 

tegelijk pauze met alle andere leerlingen, dus ook de kleuters?! Of plannen we dat op een 
ander moment? Dit geldt andersom ook. 

•    Gaan de leerlingen ‘s morgens direct naar de betreffende school, of gaan ze eerst naar hun 
eigen school?

Dit idee is afkomstig van het Zuyderzeecollege in Emmeloord.
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Bijlage 2: Format overzichtslijst 

  Basisonderwijs  Voortgezet onderwijs  VMBO Voortgezet onderwijs Havo/Vwo 

Bijlage 1: Kijkwijzer: afstemming in de klas.
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	 realisatie	 wenselijk	 realisatie	 wenselijk

Interactie

Wat doet de
leerkracht?

Instructie

Wat doet de
leerkracht?

Klassenmanagement

Wat doet de
leerkracht?

Hoe zie ik dit in het
klaslokaal terug?

Denken, kijken, praten
in termen van onderwijsbehoeften

Uitgaan van positieve factoren 
en mogelijkheden




