Beste ouders/verzorgers,
Uw kind zou dit schooljaar de ROUTE 8 eindtoets gaan maken. Op 18 maart jl. is door minister Slob
bekend gemaakt dat de eindtoets in 2020 niet door zal gaan als gevolg van het coronavirus.
Leraren, schoolleiders en ander onderwijspersoneel zijn momenteel erg druk met de opvang van
kinderen van ouders met cruciale beroepen en het organiseren van onderwijs voor de kinderen die
thuis zitten. Dat vergt alle energie van scholen en heeft nu prioriteit. Daarom heeft minister Slob
besloten dat leraren dit jaar (eenmalig) geen eindtoets afnemen bij leerlingen in groep 8. Dit
besluit betekent dat de eindtoets voor dit jaar is afgelast. De afname kan dus ook niet plaatsvinden
indien scholen of ouders dit wel wensen.
Op basis van het schooladvies wordt nu bepaald waar leerlingen instappen op de middelbare school.
Het schooladvies is gebaseerd op de ontwikkeling van uw kind over de afgelopen jaren. Het advies
van de leraren is normaal gesproken al leidend en zal nu ook bepalen op welk niveau een kind start
op de middelbare school. Omdat er geen eindtoets wordt gemaakt, kan het schooladvies niet
worden heroverwogen. Hierdoor is het wettelijk gezien ook niet mogelijk om het schooladvies naar
een hoger niveau bij te stellen. Leerlingen hebben de afgelopen weken al het schooladvies
ontvangen. Dit advies wordt nu het definitieve advies voor de middelbare school voor uw kind.
Door het ontbreken van de kans op een heroverweging is de informatie die basisscholen meegeven
aan de middelbare school extra belangrijk. Middelbare scholen nemen dit advies, samen met de
informatie in het onderwijskundig rapport, mee bij de plaatsing van een leerling. Wanneer de
leerling op de middelbare school zit, zal daar nu extra scherp worden bekeken of hij/zij op de
juiste plek zit. Daarover worden afspraken met het voortgezet onderwijs gemaakt. Verder zijn
basisscholen gevraagd om hun leerlingen in samenwerking met het voortgezet onderwijs voor te
bereiden op hun aanstaande overstap naar de middelbare school.
Mochten er nog vragen zijn over het niet doorgaan van de eindtoets ROUTE 8, mag u altijd contact
opnemen met ons. Wij willen u verzoeken om ons te mailen in plaats van te bellen, dit in verband
met een lage telefoonbezetting als gevolg van het coronavirus. Mailen kan naar eindtoets@avision.nu.
Wij wensen u alle gezondheid toe en hopen op uw begrip in deze bijzondere tijd!
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