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Groep 7 

Wat Wanneer en waar 

Algemene informatie VO  donderdag 8 november 2018, tijdens de workshopavond op Donatushof  

Scholenmarkt  VO 6 december 2018 

Schoolkeuzehulp en  
Schoolkeuzegidsen 

Informatie over alle VO scholen in de regio vindt u op de volgende websites:  
Regio Nijmegen: https://schoolkeuzehulp.nl/ 
Regio Arnhem + Rivierengebied: http://www.schoolkeuzegidsregioarnhem.nl/ 

Open Dagen VO scholen Een aantal data delen we, bezoek voor de exacte informatie de website van de betreffende school.   
periode 13 – 20 februari 2019 open huis periode Nijmegen 
zaterdag 16 februari 2019 open dagen Nijmegen 
Januari / februari 2018 Bemmel en omstreken  

Richtinggever 
Pré advies  

Februari 2019 
Juni 2019 

 

Groep 8 

Wat Wanneer en waar 

Algemene informatie VO  donderdag 8 november 2018, tijdens de workshopavond op Donatushof  

Scholenmarkt VO 6 december 2018 

Schoolkeuzegidsen Informatie over alle VO scholen in de regio vindt u op de volgende websites:  
Regio Nijmegen: https://schoolkeuzehulp.nl/ 
Regio Arnhem + Rivierengebied: http://www.schoolkeuzegidsregioarnhem.nl/ 

Definitief advies Februari 2019 

Bezoek VO scholen groep 8  17 december 2018 minilessen op OBC. 
Alle kinderen van groep 8 nemen tijdens schooltijd een kijkje op het VO.  
Informatie over de organisatie en verzoek om ouderhup volgt 

Open Dagen VO scholen Een aantal data delen we, bezoek voor de exacte informatie de  website van de betreffende school.  
periode 13 – 20 februari 2019 open huis periode Nijmegen 
zaterdag 16 februari 2019 open dagen Nijmegen 
Januari / februari 2018 Bemmel en omstreken 

Aanmelding scholen  Periode 13 februari t/m 8 maart 2019 voor de scholen in Nijmegen. 
Tijdens periode van open dagen voor Bemmel en omstreken (13 maart 2019 uiterste datum) 
Let op: Kijk voor specifiek afspraken rondom aanmelding de schoolkeuzegids of de site van de betreffende school.  

Eindtoets Dit schooljaar nemen we deel aan digitale Eindtoets van Cito.  
De afname vindt plaats op woensdag 17 en donderdag 18 april.  

https://schoolkeuzehulp.nl/
http://www.schoolkeuzegidsregioarnhem.nl/
https://schoolkeuzehulp.nl/
http://www.schoolkeuzegidsregioarnhem.nl/
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