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De onderwerpen in deze nieuwsbrief: 
 

1. Kennismakingsmoment nieuwe brugklassers 
2. ADIT/WNV 
3. Evaluatie De Klik 
4. Bijlagen informatie en documenten over afname ADIT/WNV 

 
 

1. Kennismakingsmoment nieuwe brugklassers 
 
Beste leerkrachten groep 8,  
Woensdag 8 juli ontvangen wij jullie leerlingen op het voortgezet onderwijs voor een eerste 
kennismaking. Om dat op een goede manier, volgens de RIVM voorschriften, te organiseren, hebben de 
scholen meer tijd nodig dan alleen de middag. Elke school heeft zijn eigen vorm gekozen afhankelijk van 
de verschillende schoolgebouwen. Voor jullie betekent dat, dat die dag er steeds leerlingen afwezig 
zullen zijn. Excuses voor de overlast en dank voor de medewerking.  
Groeten namens de directies van het VO, Gerjan van Dijken.  
 
 

2. ADIT/WNV 
 
In deze nieuwsbrief zijn alle bijlagen over de ADIT en WNV geactualiseerd toegevoegd. De ADIT is een 
toets die is bedoeld voor kinderen, die een PRO of BB/PRO advies hebben. Voor kinderen met 
onvoldoende taalvaardigheid kan de WNV worden afgenomen. De afname staat in het najaar van 2020 
gepland, zodat de uitslag van de toets ruim voor het schooladvies binnen is. De afname vindt plaats in de 
week van 26 oktober en 2 november 2020. Er kan aangemeld worden voor de ADIT/WNV vanaf juni!  Meld 
de leerlingen dus het liefst zo snel mogelijk aan, in de maanden juni, juli en september, met als uiterlijke 
aanmelddatum 1 oktober.   
De aanmelding hiervoor zal opnieuw via A-VISION gedaan worden. Zie bijlagen 1 A t/m 1 G  
Graag willen we jullie er opnieuw op wijzen dat alleen kinderen met een PRO of BB/PRO advies voor de 
ADIT/WNV in aanmerking komen! Afgelopen schooljaar is gebleken dat 30% van de leerlingen, bij wie 
deze toetsen zijn afgenomen, buiten de doelgroep viel.  

 

 

3. Evaluatie De Klik: 
 
Om de werkzaamheden van stuurgroep De Klik te evalueren en zoveel mogelijk te kunnen aansluiten aan 
de behoefte in het werkveld, vragen wij jullie om per school 1 evaluatieformulier in te vullen via de 

volgende link:   
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4LUASFhbHUeH6kuxp04Ih_IbMNtE-
GhBqZJYfVW_Q2dUNkYzMUsxVklGOFdOVzVVMFNTUTZPOUhLMy4u 
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4 Bijlagen: 
1.A Afname ADIT en WNV info vanuit SWV 
1.B Brochure testafname ADIT en WNV A-VISION 
1.C Informatiebrief voor ouders en verzorgers – A-VISION 
1.D Brochure voor ouders ADIT – A-VISION 
1.E Toestemmingsbrief ouders ADIT – A-VISION 
1.F Aanvraagformulier WNV afname A-VISION 
1.G AMF 2020-2021 ADIT afname A-VISION 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 

Stuurgroep de Klik 
 
 
 
 
 


