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Van groep 8 naar de brugklas.
De overgang van basisschool naar voorgezet onderwijs is voor ieder kind een grote,
spannende stap. Hoe bereid je je kind met een ontwikkelingsstoornis bij leren en/of
gedrag, voor op de overgang van groep 8 naar de brugklas? Als ouder maak je
meestal een afgewogen keuze voor een bepaalde middelbare school, zeker als je
kind extra ondersteuningsbehoefte heeft. Op de sites van Samenwerkingsverbanden is te vinden wat elke aangesloten school aan basis-voorziening in huis
heeft. Welke school richt zich meer op ondersteuning bij dyslexie? Welke school
heeft meer verstand van het begeleiden van kinderen met ASS? Heeft een kind een
fysieke beperking, is er dan op de betreffende school een lift aanwezig? Hoe vind je
een school die echt bij je kind past?
Een lijst met vragen t.b.v. schoolkeuze voorgezet onderwijs vindt u op onze
website. Hierop staan per categorie vragen opgesteld die u helpen bij het oriënteren
op een nieuwe school. Laat uw kind eens surfen naar
www.hoeoverleefikdebrugklas.nl , www.naardebrugklas.kennisnet.nl of koop Het
Brugklasspel (uitgave van Scala leuker leren) Leessuggesties voor uw kind: Hoe
overleef ik de brugklas, Francine Oomen of Survivalgids voor brugklassers, Caja
Cazemier.
Wat kun je als ouder doen om te helpen? Wat als het niet goed gaat? Moet er thuis
ook wat veranderen? Welke valkuilen zijn er voor ouders? Wilt u meer weten, lees
dan de artikelen uit Balans op de website www.studiumzeeland.nl
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Start promotie studievaardigheden
In januari start Studium Zeeland met een cursus
Studievaardigheden op een basisschool in
Zeeuws-Vlaanderen. Een groep kinderen uit
groep 8 van basisschool ’t Getij uit Kloosterzande
gaat aan de slag en leert o.a.: hoe plan je je
huiswerk? Hoe leer je woordjes in een andere
taal. En welke manier van leren past bij jou? En
wat is een Mindmap en hoe kun je die inzetten?
Na deze introductie rolt Studium Zeeland deze
cursus graag uit op meerdere locaties in Zeeland
en Noord-Brabant.

Wij wensen u
hele fijne
feestdagen en
een gelukkig
2016 toe!

Studium Zeeland werkt met het
computerprogramma
Multitrainer (van GZ
psycholoog/orthopedagoog dhr.
De Groot). Het programma wordt
ingezet om de algemene leervoorwaarden te verbeteren
omtrent de organisatie van het
Tips voor de feestdagen:
verwerken van informatie bij
schoolse leerprocessen. Voor
meer informatie zie
Voor sommige kinderen zijn feestdagen helemaal niet zo’n feest. Deze kinderen
www.studiumzeeland.nl
hebben een goede voorbereiding nodig. Het is fijn als ze weten wat ze kunnen
verwachten en als er voldoende rekening met hen gehouden wordt. Lees de tips in de
speciale bijlage op de website www.studiumzeeland.nl.
Bedenk als ouder dat je je kind niet altijd het duurste cadeau hoeft te geven en dat
aandacht krijgen voor een kind al heel waardevol kan zijn. De ‘cadeautjes van
aandacht’ kunnen de band tussen ouder en kind versterken. Die zijn belangrijker dan
al het speelgoed bij elkaar.

