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Betreft: eindtoets 2020 groep 8 

 

Beste ouders/verzorgenden van onze leerlingen in groep 8, 

 

Vandaag is door het ministerie van onderwijs bekend gemaakt dat dit jaar de eindtoets voor groep 8 

leerlingen niet wordt afgenomen vanwege de maatregelen die zijn getroffen rondom het Corona-virus. 

Met deze brief willen wij u informeren over wat dit concreet betekent voor de overstap naar het 

voortgezet onderwijs van uw kind. 

 

• Uw kind heeft eerder dit jaar al zijn of haar advies gekregen. De school kan dit advies geven 

omdat zij een goed en breed beeld hebben van de vaardigheden, mogelijkheden en de 

ontwikkeling van uw kind. Dit beeld is geen momentopname, maar is gebaseerd op meerdere 

gegevens over cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling en gegevens over werkhouding, 

vaardigheden en motivatie van uw kind.  
 

• De eindtoets is een aanvulling op het schooladvies en in de meeste gevallen bevestigt dit het 

beeld dat de school heeft van uw kind. In sommige gevallen leiden de resultaten van de eindtoets 

tot een heroverweging en in uitzonderlijke gevallen tot een bijstelling. De school van uw kind heeft 

in de meeste gevallen geen eindtoets nodig om een goed en passend advies te geven. 

  

• Het advies dat uw kind heeft ontvangen is en blijft leidend voor de overstap naar het voortgezet 

onderwijs. De middelbare scholen hechten veel waarde aan het beeld dat de basisschool heeft 

van uw kind en plaatsen op basis hiervan de kinderen in een passende brugklas. Op de 

middelbare school zal vervolgens goed gekeken worden of leerlingen inderdaad op de juiste plek 

zitten. 

 

 

Er verandert voor u dus niets in het overstapproces naar het voortgezet onderwijs. Op basis van het 

advies heeft u uw kind aangemeld bij een middelbare school. De basisscholen zullen in de komende 

periode onderwijskundige gegevens over uw kind uitwisselen met de school van uw keuze. Ook zal er 

in veel gevallen een overdracht plaatsvinden, waarbij de middelbare school persoonlijk contact heeft 

met de leerkracht van uw kind.  

Mocht het niet afnemen van de eindtoets in individuele gevallen leiden tot zorgen over een passende 

plek na de basisschool, dan is het belangrijk dat u dit bespreekt met de basisschool van uw kind. 

Wanneer u meer wilt nalezen over het besluit van de minister of over de eindtoets in het algemeen 

verwijzen wij u naar de website www.centraleeindtoetspo.nl/ 

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en rekenen op uw begrip voor de 

maatregelen die in deze bijzondere tijden worden genomen. Wij hebben alle vertrouwen in de 

professionaliteit van onze leerkrachten en intern begeleiders om hier goed en adequaat mee om te 

gaan. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Suzanne Derwig 

lid College van Bestuur CPOW en MOP 
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