jouw eigen inbreng
naam
school nu
school straks

Naar het Voortgezet Onderwijs (VO)
Na de zomervakantie ga jij naar de
middelbare school (het voortgezet
onderwijs). Dat lijkt nog een eind weg,
maar dat gaat sneller dan je denkt. Je
gaat naar een school die goed past bij
alles wat jij kan en wil leren. We vinden
het voor jou super belangrijk dat je
straks goed wordt begeleid, dus we
willen zeker weten deze school inderdaad de juiste plek is voor je. Daarom
gaan jouw leerkracht van groep 8, de
interne begeleider van jouw school,
je ouders én jij binnenkort naar je
toekomstige school toe om te gaan
praten met een aantal mensen die daar
werken.
Iedereen praat mee, jij ook
We gaan het hebben over de dingen
die jij nodig hebt om je draai te vinden
en je goed te kunnen ontwikkelen als
je straks leerling van deze school bent.
We noemen dit gesprek een MDO.
(MDO betekent multidisciplinair overleg.
Dat betekent dat iedereen die iets te
maken heeft met jouw overstap van
het basisonderwijs naar het voortgezet
onderwijs mee zal praten.)

De volwassenen die bij het MDO zijn,
hebben veel verstand van onderwijs
en ook een beetje van jou (vooral je
ouders). Maar jij weet zelf vast ook heel
goed wat je nodig hebt om een goede
start te maken op je nieuwe school.
Daarom is het belangrijk dat ook jij je
zegje doet tijdens dit MDO.
Vertellen over jezelf
In dit formulier kun je zelf aangeven
hoe jij ‘in elkaar zit’. Je kunt vertellen
met welke eigenschappen en bijzonderheden de mensen op je nieuwe school
rekening moeten houden. Waar ben
je goed in? Wat vind je lastig? Welke
vakken lijken je leuk? Wat vind je
eigenlijk best wel spannend?
Kortom: Wat moeten de leraren en
anderen die op jouw nieuwe school
werken echt van jou weten?
Schrijf het allemaal zo eerlijk en
duidelijk mogelijk op in dit formulier.
Als je dat lastig vindt, zal je leerkracht/
begeleider je daar graag bij helpen.
Dus vraag gerust om hulp. Dan kun
je straks goed meepraten over deze
belangrijke stap in jouw schoolleven.
Tot binnenkort!

Dit ben ik
creatief
energiek
rustig
geconcentreerd
serieus
behulpzaam

gezellig
grappig
slordig
druk			
makkelijk

Deze vakken
lijken mij leuk
omdat:

Dit moet je vanaf dag één van me weten:

Bij deze vakken heb ik misschien
wat hulp nodig:

Dit zijn mijn sterke kanten:

Ik kan wel
wat hulp
van school
gebruiken bij

Ik heb zin om naar het voortgezet onderwijs te gaan
Ik krijg voldoende hulp van
mijn ouders
Ik ga zeker mijn diploma
halen

Ik kan het zelf of ik wil wat hulp
contacten met anderen 	

Nederlands
Engels
Frans		
geschiedenis
aardrijkskunde
biologie
wiskunde
natuurkunde
informatica
beeldende vorming
drama
gym		

kan ik zelf

vragen stellen aan docenten		
motivatie voor school		
plannen van het leren		
agenda bijhouden			
huiswerk maken			
samenwerken met anderen		
opletten in de klas

Dit heb ik nodig om een goede
start te maken:

wil ik wel hulp bij

vragen stellen aan docenten

kan ik zelf
wil ik wel hulp bij

de weg vinden op school

kan ik zelf
wil ik wel hulp bij
kan ik zelf

Van mijn ouders wil ik graag wat
hulp bij:

wil ik wel hulp bij		

		
Vind je het makkelijk om contacten te maken?
ja

nee

Hoe merk je dat?
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