
Kennismaking BWS Groep 8
Burgemeester Walda School



Inhoud vanavond
Onderbouw op de BWS 

Onderwijs op de BWS (Martijn en Eva) 

Zorg- en leerlingbegeleiding op de BWS 

Periode tot aan de zomervakantie

Powerpoint wordt na de tijd doorgestuurd zodat het thuis 

nogmaals te bekijken is! 



Door de ogen van de huidige 2e klas….



Typering BWS
Kleine school (150 leerlingen, 29 personeelsleden) 

Veilige school gebaseerd op wederzijds respect 

Aandacht voor de individuele leerling, veel ruimte voor maatwerk 

Aandacht voor het aanleren van vaardigheden: 
• Zelfstandig plannen en werken 
• Samenwerken 
• Presenteren



De onderbouw
Klas 1: 
Instroom op vmbo B/K/T, havo of vwo niveau. 
Ca. eerste half jaar volgens plaatsing basisschool. 

Tussentijdse niveauwijzigingen: 
- Per leergebied/vak: kan op elk moment 
- Voor alle leergebieden/vakken: gekoppeld aan rapport en periode 
- Altijd na overleg met leerling en ouders 

Eind klas 2: 
Doorstroomadvies over de te volgen leerweg naar de bovenbouw.



Niveaus op de BWS

beroeps-
gericht

mbo 4-5
havo

4-5-6
vwo

2-basis 2-kader 2-theoretisch 2-havo 2-vwo

3-basis 3-kader 3-theoretisch 3-havo 3-vwo

4-basis 4-kader 4-theoretisch

bovenbouw

vervolgonderwijs aan de vaste wal

1-basis 1-kader 1-theoretisch 1-havo 1-vwo

onderbouw



Overdracht
Plaatsingswijzer 

LWOO leerlingen 

Warme overdracht met de leerkracht(en) van groep 8 

Gesprekken met ouder(s)/verzorger(s) 

Gesprekken met eventueel andere betrokkenen
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De mentor

MENTOR

Thuis

Mentoren  
overleg

Mentor 
lesLeerling 

coördinator

Leerling 
Volgsysteem

Zorg



Driehoekgesprekken
Ouder(s)/verzorger(s), mentor en leerling (15 minuten) 

Aan de hand van resultaten én feedback van docenten. 

Leerling leidt het gesprek. Terugblikken en vooruitkijken: doelen 
stellen. 

Mentor en ouders hebben een ondersteunende en betrokken 
rol. 



Werkwijze
Leergebieden/vakken 

Cursusuren, KWT-uren 

iPads 

Rooster 

Informatie hierover vindt plaats 
in het lokaal van Eva en Martijn.

ELO:  
Magister (Elektronische 
Leeromgeving) 

NUMO  
(Werkt aan basisvaardigheden 
Rekenen, Taal en Engels op 
individueel niveau)



Begeleiding op de BWS

Leerwegondersteunend 
onderwijs (LWOO) 

Dyslexie begeleiding 

Begeleiding meer- en 
hoogbegaafde leerlingen 

Extra begeleiding bij sociaal-
emotionele problemen 

Extra begeleiding bij plannen en 
leren 

Leerlingen met aanvullende zorg 
(diagnose)



Leerlingenzorg
LWOO-leerlingen: 
- LWOO-kaart en evt. OPP (Onderwijs Perspectief Plan) 

Dyslectische leerlingen:  
- Dyslexie-kaart (faciliteiten) 

Leerlingen met aanvullende begeleiding:  
- OPP: ontwikkelingsperspectief plan 

Begeleiding meer- en hoogbegaafde leerlingen 
- Havo / vwo leerlingen



Zorg op de BWS in beeld

Leerling 

Mentor 

OOP 

Vakdocent 

Zorg 

Leerlingcoördinator 

Zorgadviesteam 

Dyslexiecoach 

Anti-pestcoördinator 

Samenwerkingsverband 

Gebiedsteam 

Veilig Thuis 

LPA 

GGD 

(V)SO



Kindpakket

Vergoeding sport, muziek en schoolkosten. 

www.ameland.nl  

www.kindpakket.nl 

http://www.ameland.nl
http://www.kindpakket.nl


Periode tot de zomer
Maart 
- Open middag 
- Voorlichting op de BWS 
- Overleg basisscholen/BWS over plaatsing 
- Aanmeldingsfomulier inleveren (voor 1 april) 

April 
- Berichtgeving plaatsing door de BWS 

Mei 
- Warme overdacht met de leerkracht van groep 8 

Juni/juli 
- Kennismaking op de BWS (7 juni) 
- Definitieve bevestiging na Cito-uitslag 
- Informatie start schooljaar 



Contactgegevens
Algemeen 
Bernard Kamsma (directeur) 
b.kamsma@bws-ameland.nl 
0519-542066 

Leerlingcoördinator 
Lisanne de Kruijff 
l.dekruijff@bws-ameland.nl  

Zorg 
Maaike Mensink 
m.mensink@bws-ameland.nl  
Esther Nobel 
e.nobel@bws-ameland.nl  

mailto:b.kamsma@bws-ameland.nl
mailto:l.dekruijff@bws-ameland.nl
mailto:m.mensink@bws-ameland.nl
mailto:e.nobel@bws-ameland.nl


Vragen? Stel ze gerust! 

Burgemeester Walda School


