
 
‘t Gooi, 20 januari 2021 

 

Aan: directeuren en/of leraren groep acht van de po-scholen in het Gooi 

    

Onderwerp: Verlengde aanmeldperiode vo-scholen en het organiseren van 

proeflessen/open lesmiddagen. 
 

 

 

Geachte directeur/leraar,  

 

Vanwege de verlengde lockdown en de daarmee gepaard gaande langere schoolsluiting, 

hebben de gezamenlijke besturen van het vo in de regio het Gooi het volgende besloten:   

1. De aanmeldperiode, die gepland was van 1 maart tot 5 maart, wordt verlengd van       

1 maart tot en met 19 maart. Wij geven de basisscholen die aangegeven hebben meer 

tijd nodig te hebben voor de advisering, daar graag de tijd voor. Daarnaast krijgen 

leerlingen van groep 8 meer ruimte om zich te oriënteren op een vo-school wanneer 

dat nodig is. Wij vragen wel aan iedereen voor wie de keuze wel duidelijk is om zich zo 

vroeg mogelijk in deze periode in te schrijven, zodat de vo-scholen sneller een eerste 

inschatting kunnen maken hoeveel aanmeldingen zij kunnen verwachten. 

2. De proeflessen/open lesmiddagen die ingepland staan tussen 8 februari en de 

voorjaarsvakantie blijven staan op de nu geplande dagen.  

3. Scholen waar de proeflessen/open lesmiddagen ingepland stonden vóór 8 februari 

hebben de mogelijkheid een nieuwe proefles/open lesmiddag te organiseren. We 

gebruiken hiervoor alleen de woensdagmiddagen 10 en 17 februari, dit om niet een nog 

groter beroep op de onderwijstijd van de basisscholen te doen.  

4. Vo-scholen kunnen daarnaast proeflessen/open lesmiddagen inplannen op de 

woensdagmiddagen 3 en 10 maart, dit zijn tevens de uitwijkmogelijkheden voor 

wanneer de schoolsluitingen toch langer gaan duren. 

Voor een overzicht van de geplande proeflessen/open lesmiddagen verwijzen we u naar het 

overzicht op www.gooisegids.nl en de websites van de vo-scholen. 

 

Wij hopen dat het u allen, ondanks de lang niet optimale omstandigheden waarin gewerkt 

moet worden, toch lukt om een goed advies aan de leerlingen mee te geven. Gezien de 

expertise die er aanwezig is en de enorme drive om het beste voor de leerlingen te zoeken, 

twijfelen wij er niet aan dat dit gaat lukken. Daarnaast zien wij het als opdracht om het 

komende jaar binnen de vo-scholen flexibel om te gaan met niveaubepalingen en mogelijke 

op- en afstroom.  

 

We wensen u alle goeds, houd moed en blijf gezond! 

 

Namens de vo-schoolbesturen van de regio het Gooi,  

met vriendelijke groet, 

 
Gerlof Boersma 

rector-bestuurder Erfgooiers College 

 

http://www.gooisegids.nl/

