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Melkweg
De Melkweg ligt in de stad Leerdam.
Het is een gezellige straat.
In dit boekje leert u een paar families kennen.
Dit zijn ze:

Jal en Noor Aras
Ze wonen op Melkweg 2.
Hun kinderen zijn al volwassen. 
Jal en Noor hebben twee kleinkinderen.
Jal en Noor zijn geboren in Marokko.

Lin en Wen Kam 
Ze wonen op Melkweg 4.
Ze zijn in China geboren.
Ze hebben een zoon. Hij is 15 jaar.
Wen en Lin hebben een winkel.

Jet van Beek en Kojo Owosu
Ze wonen op Melkweg 6.
Kojo is in Ghana geboren. 
Hij is nog niet zo lang in Nederland.
Jet is Nederlandse.

Elif en Ozan Yilmaz
Zij wonen op Melkweg 11.
Ze hebben drie kinderen.
Het jongste kind is 16 en de oudste is 22.
Elif en Ozan zijn geboren in Turkije.
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1 Kom naar de open dag!

Dit eerst

Bent u wel eens op een open dag geweest?
Op een open dag van een school of opleiding?
Of een open dag van het buurthuis?
Wat doe je een open dag?

Vragen

1  Sita wil volgend jaar naar de havo. 
 Heeft het Stella College een havo?
 a Ja
 b Nee

2  Wanneer kunnen de ouders van Sita naar de open avond?
 a Zaterdag 19 januari
 b    Donderdag 21 februari

3 Welke extra activiteiten organiseert de school?
 a  Zwemmen, muziek en kooklessen
 b  Muziek, kooklessen en sport
 c  Taallessen, sport en muziek

4  Staat deze informatie in de folder? 
 Zet een kruisje.   

Ja Nee

1 De naam van de school x

2 De naam van de directeur

3 Waar de open dag is

4 De datum van de open dag

5 Wat je kunt doen op de open dag

6 Het e-mailadres van de school

7 De website van de school
 

 

a. ...
b. ...
c. ...
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Zit je in groep 8? 
Zoek je een middelbare school?
Je bent van harte welkom om kennis te maken met het Stella College.
Stella College is een school voor voortgezet onderwijs: vmbo, havo en vwo.

Kom naar onze open dag!

Wanneer?
  Open dag voor ouders en leerlingen:
  Zaterdag 19 januari van 10.00 uur tot 14.00 uur

  Open avond speciaal voor ouders:
  Donderdag 21 februari van 19.30 tot 21.00 uur.

Waarom?
Onze school heeft veel extra activiteiten: sport, muziek en kooklessen.
We vinden het belangrijk dat de leerlingen veel hulp krijgen: 
	 •	 Elke	klas	heeft	twee	mentoren.	Zij	helpen	de	kinderen.
	 •	 Na	de	lessen	kunnen	kinderen	huiswerk	maken	op	school.

Ons adres:
 Spoorstraat 18,  
 4142 GL Leerdam
 Tel. 0345-587321

We hopen jou en je ouders te zien op het Stella College! 
Kijk voor meer informatie over onze school op www.stellacollege.nl 

Sita is 11 jaar. Ze zit in groep 8 van de basisschool.
Volgend jaar gaat ze naar de middelbare school.
Ze weet nog niet naar welke school ze gaat.
Sita leest een folder voor een open dag.

STELLA COLLEGE
VMBO HAVO VWO
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Taken

1 

Zet een streep onder alle hoofdletters.
Voorbeeld: Zit je in groep 8?

Zit je in groep 8? 
Ben je op zoek naar een middelbare school?
Je bent van harte welkom om kennis te maken met het Stella College.
Stella College is een school voor voortgezet onderwijs: vmbo, havo en vwo.
Kom naar onze open dag!
Onze school heeft veel extra activiteiten: sport, muziek en kooklessen.
We vinden het belangrijk dat de leerlingen veel hulp krijgen: 
	 •	 Elke	klas	heeft	twee	mentoren.
	 •	 Na	de	lessen	kunnen	kinderen	huiswerk	maken	op	school.

2 

Kijk op de klok.
Lees de tekst hardop. 
Hoeveel seconden heeft u erover gedaan? 

Zit je in groep 8? 
Ben je op zoek naar een middelbare school?
Je bent van harte welkom om kennis te maken met het Stella College.
Stella College is een school voor voortgezet onderwijs: vmbo, havo en vwo.
Kom naar onze open dag!
Onze school heeft veel extra activiteiten: sport, muziek en kooklessen.
We vinden het belangrijk dat de leerlingen veel hulp krijgen: 
	 •	 Elke	klas	heeft	twee	mentoren.
	 •	 Na	de	lessen	kunnen	kinderen	huiswerk	maken	op	school.

Oefen nog een paar keer.
Kijk dan weer op de klok. 
Gaat het nu sneller? 
Aantal seconden 

Lees tekst 1 nu nog een keer.



Terugkijken

Ik vind de tekst   O leuk  O moeilijk
    O saai  O makkelijk

Ik heb iets geleerd O ja
    O nee

Welke woorden kent u?
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En	u?

Heeft u een kind in groep 8?
Heeft u een kind op de middelbare school? 
Wat is de naam van die school?
Ga eens naar een open dag, samen met uw kind.
U kunt ook met een kind van uw buren of familie gaan.

ken ik woord komt van

de folder

de middelbare school

kennis ... maken kennismaken

van harte

welkom

de open dag

het voortgezet onderwijs

het vmbo voorbereidend middelbaar 
beroepsonderwijs

de havo hoger algemeen voortgezet 
onderwijs

het vwo voorbereidend wetenschappelijk 
onderwijs

speciaal

de activiteiten de activiteit

hopen

de informatie

belangrijk

de mentor
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2 Het voortgezet onderwijs

Dit eerst

Naar welke soort school kunnen kinderen gaan na de basisschool?
Kunt u een paar scholen noemen?
Weet u de verschillen tussen deze scholen?

a. ...
b. ...
c. ...

Vragen 

1  Welke soorten onderwijs zijn er na de basisschool?

 

 

 

2  Na de middelbare school kun je verder leren. 
 Naar welke school kun je dan?
    Vul het schema in.

middelbare school na de middelbare school

1 vmbo

2 havo 

3 vwo 
 

3  Kun je na het mbo doorgaan naar het hbo?
 a  Nee, dat kan niet.
 b  Ja, dat kan altijd.
 c  Ja, dat kan als je mbo niveau 4 gedaan hebt.

4   Lina wil later lerares worden. 
 De opleiding is een hbo-opleiding. 
 Hoe lang duurt die opleiding?
 a  3 jaar
 b  4 jaar
 c  5 jaar
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VWO
Voortgezet
Wetenschappelijk
Onderwijs

6 jaar

HAVO
Hoger Algemeen
Voortgezet onderwijs

5 jaar

VMBO
Voorbereidend
Middelbaar
Beroepsonderwijs

4 jaar

Het voortgezet onderwijs in Nederland

In het voortgezet onderwijs heb je drie niveaus.
Het hoogste niveau is het vwo.
Na het vwo kun je naar de universiteit.
Het middelste niveau is de havo.
Na de havo kun je naar het hbo.
Het laagste niveau is het vmbo.
Na het vmbo kun je naar het mbo.

Als je mbo niveau 4 hebt gedaan kun je naar het hbo. 
Na het hbo kun je naar de universiteit.
 

Er	is	een	informatieavond	voor	de	ouders	van	de	leerlingen	uit	groep	8.
De leraar vertelt welke verschillende soorten middelbare scholen er zijn.
En	naar	welk	onderwijs	je	kunt	na	de	middelbare	school.
De leraar laat een plaatje zien van het onderwijs in Nederland.

Universiteit

4 jaar

HBO
Hoger 
Beroepsonderwijs

4 jaar

MBO
Middelbaar
Beroepsonderwijs
Niveau 3 - 3 jaar
Niveau 2 - 2 jaar
Niveau 1 - 1 jaar

MBO
Middelbaar
Beroepsonderwijs
Niveau 4 
4 jaar

Basisschool (8 jaar)
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Taken

1

In tekst 2 staan veel lange woorden. 
Lange woorden zijn moeilijk om te lezen. 
In stukjes wordt het lezen gemakkelijker.
Kijk naar het voorbeeld.

 Nederland  Dit woord heeft 9 letters. 
   Dit woord heeft heeft 3 stukjes: Ne der land

1 basisschool  Dit woord heeft  letters.  

                        Dit woord heeft  stukjes.

2 voortgezet  Dit woord heeft  letters.  

                        Dit woord heeft  stukjes.

3 middelbaar  Dit woord heeft  letters.  

                        Dit woord heeft  stukjes.

4 beroep  Dit woord heeft  letters.  

                        Dit woord heeft  stukjes.

5 universiteit  Dit woord heeft  letters.  

                        Dit woord heeft  stukjes.

2

Soms zien woorden er moeilijk uit.
Als je weet hoe je het woord moet lezen is het niet moeilijk meer.
Niveau spreek je uit als nivo. 
Je schrijft eau. Je zegt o.
Lees de woorden hardop.

niveau
cadeau
bureau



Terugkijken

Ik vind de tekst   O leuk  O moeilijk
    O saai  O makkelijk

Ik heb iets geleerd O ja
    O nee

Welke woorden kent u?
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En	u?

Heeft u een kind op het voortgezet onderwijs? 
Welk soort onderwijs krijgt uw kind?
Of kent u kinderen van familie of buren die op de middelbare school zitten?
Welk soort onderwijs krijgen zij? 

ken ik woord komt van

de informatieavond de informatie + de avond

de leerling

de leraar

verschillende verschillend

de soorten de soort

het onderwijs

het beroepsonderwijs het beroep + het onderwijs

de basisschool

voorbereidend voorbereiden

het niveau

de universiteit

hoger hoog

algemeen

mbo middelbaar beroepsonderwijs

hbo hoger beroepsonderwijs



 

12 Melkweg: Voortgezet onderwijs

3	 De	Eindtoets

Dit eerst 

Weet	u	wat	de	Eindtoets	is?
Weet	u	wanneer	een	kind	de	Eindtoets	maakt?
Vindt	u	de	Eindtoets	belangrijk?

Vragen

1		 Wanneer	maken	de	leerlingen	van	groep	8	de	Eindtoets?
 a  In maart
 b  In april
 c  In mei

2  Sita heeft een score van 537 punten.
 Welke school past bij haar?
 a    vmbo 
 b havo
 c vwo 

3  De leraar van groep 8 geeft een advies voor het voortgezet onderwijs.
				 Kijkt	de	leraar	alleen	naar	de	Eindtoets?	
    a  Ja
    b  Nee, ook naar de cijfers van de broer of zus
    c  Nee, ook naar andere toetsen van het kind

4	 Ali	heeft	535	punten	voor	de	Eindtoets	gehaald.
 Hij wil toch heel graag naar de havo.
 Wie beslist of dat mag?
 a Ali zelf
 b De ouders van Ali
 c De school waar Ali naartoe wil
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De Eindtoets 

In	groep	8	van	de	basisschool	krijgen	bijna	alle	leerlingen	de	Eindtoets.
Die toets is in april.
Het is een toets voor taal, rekenen en studievaardigheden.
Bij studievaardigheden moeten leerlingen bijvoorbeeld kaarten lezen.

Het resultaat van de toets komt ongeveer een maand later.
Leerlingen krijgen dan een score tussen 500 en 550 punten.
De score zegt welk soort onderwijs het beste past bij een leerling.

Score Citotoets Soort middelbaar onderwijs

501-535
536-544
545-550

vmbo
havo
vwo

  
De leraar van groep 8 geeft een advies aan de ouders. 
De juf of meester kent de leerling goed. 
De leraar weet welke school het beste past bij de leerling: vmbo, havo of vwo.
De leraar kijkt niet alleen naar de score van de toets.
Maar ook naar hoe het kind werkt in de klas.
En	naar	de	toetsen	die	de	leerling	heeft	gemaakt	in	groep	6	en	7.

Soms vinden de ouders het advies niet goed.
De leerling mag dan kiezen voor een ander soort onderwijs.
Maar de middelbare school zegt of een leerling wel of niet naar die school mag.
Soms maakt de leerling nog een extra toets op de middelbare school.
Als de toets goed is, dan mag de leerling toch naar die school.
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Taken

1

De woorden vmbo en vwo zijn afkortingen.
Je spelt de letters. 
Je leest: vmbo. Je zegt vee em bee oo.
Lees de afkortingen hardop. 

wc
tv
bh 
vwo
mbo
hbo

2

Lees de tekst een paar keer hardop.
Kijk dan op de klok.
Kunt u het binnen 1 minuut?

De leraar van groep 8 geeft een advies aan de ouders. 
De juf of meester kent de leerling goed. 
De leraar weet welke school het beste past bij de leerling: vmbo, havo of vwo.
De leraar kijkt niet alleen naar de score van de Citotoets.
Maar ook naar hoe het kind werkt in de klas.
En	naar	de	toetsen	die	de	leerling	heeft	gemaakt	in	groep	6	en	7.

de wc de tv



Terugkijken

Ik vind de tekst   O leuk  O moeilijk
    O saai  O makkelijk

Ik heb iets geleerd O ja
    O nee

Welke woorden kent u?
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En	u?

Heeft	uw	kind	de	Eindtoets	gedaan?	
Weet u nog welke score uw kind had?
Kent u een kind uit groep 8? 
Praat	met	een	kind	over	de	Eindtoets.	
Was het moeilijk of makkelijk?

ken ik woord komt van

de toets

taal

rekenen

het resultaat

ongeveer

de score

het advies

de ouders

de juf

de meester

past bij passen bij

vinden

kiezen

extra

mag mogen
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4  Naar de brugklas

Dit eerst

Deze tekst gaat over de brugklas.
Weet u wat een brugklas is?

Vragen

  
1  Wie heeft het gedicht geschreven?
    a  Sita
   b  Bibi

2  Heeft Bibi elk uur een ander lokaal?
   a  Ja
    b  Nee

3  Heeft Bibi in de brugklas één docent?
    a  Ja
    b  Nee

4  Welk lokaal zoekt Bibi?
     a Tweehonderdtwee
     b  Tweehonderdtwintig
    
5  Hoe vindt Bibi het om huiswerk te maken?
   a  Ze vindt het leuk.
    b  Ze vindt het niet leuk.

6  Wat vindt Bibi van de brugklas?
    a  Ze vindt het leuk.
    b  Ze vindt het niet leuk.

a. ...
b. ...
c. ...
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Naar de brugklas

De vakantie is voorbij.
Helaas ook weer voor mij.
Ik moet weer vroeg opstaan.
Ach ja, daar wen je zo aan.
Ik ga naar de brugklas,
met een zware boekentas.

Veel verschillen allemaal.
Elk	uur	een	ander	lokaal.
Waar is lokaal 202?
Ik loop met mijn klasgenoten mee.

Elk	uur	een	andere	docent.
Dat was ik niet gewend.

Het is geen juffrouw maar mevrouw,
En	geen	meester	maar	meneer,
Nieuwe vakken: Frans en wiskunde,
Biologie, scheikunde en natuurkunde.

Ik krijg veel huiswerk elke dag,
Maar ik maak het met een lach.

De brugklas is leuk, dat vind ik heus,
In de brugklas wordt het serieus.

Geschreven door Bibi

Sita gaat na de zomervakantie naar de eerste klas van de middelbare school.
Dat eerste jaar heet de brugklas.
Sita leest een gedicht over de brugklas.
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Taken

1

Een	gedicht	heeft	vaak	woorden	die	rijmen.
Het tweede deel van het woord klinkt hetzelfde.

Voorbeeld: 
school kool
weg  zeg

Zoek de woorden die rijmen.
Trek een lijn.

voorbij
brugklas
lokaal
docent
dag
serieus
mevrouw

allemaal
heus
juffrouw
voor mij
boekentas
lach
gewend

2 

Lees de woorden vijf keer hardop.

vroeg
vrouw
vreemd
vriend

fruit
fris
friet
juffrouw

vlees
vlug
vlak
vlek

fles
flat
flink
flauw

    
Kent u nog meer woorden met vr of fl of vl of fl ?

de fles



Terugkijken

Ik vind de tekst   O leuk  O moeilijk
    O saai  O makkelijk

Ik heb iets geleerd O ja
    O nee

Welke woorden kent u?
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En	u?

Kent u een kind uit de brugklas?
Praat met het kind.
Wat is anders dan op de basisschool?
Wat vindt het kind leuk? 
Wat vindt het kind niet leuk?

ken ik woord komt van

de vakantie

helaas

opstaan

wen wennen

gewend wennen

de docent

de brugklas de brug + de klas

zware zwaar

de verschillen het verschil

ander

het lokaal

de juffrouw

de vakken het vak

wiskunde

het huiswerk het huis + het werk

de lach

serieus

geschreven schrijven



Woorden woorden woorden
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Oefening 1

Welk woord hoort bij het plaatje? 

Oefening 2

Wat is het tegengestelde?      

1
2
3
4

speciaal
de juf
de basisschool
hoger

lager
middelbare school
algemeen
de meester

Oefening 3

1		 Ebru	wil	dokter	worden.	Dan	moet	ze	naar	de	  .

2  Sita zit in groep 8 van de 

3  De brugklas is de eerste klas van de  school.

4  Tom zit op de havo. 

 Dat is het  algemeen voortgezet onderwijs.

1+3=41+3=4

de juffrouw
de meester

de leerlingen
de ouders

basisschool
middelbare

hoger
universiteit

Vul in
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Oefening 4

1  De  praat met de ouders van Sita.

2  Ze praten over de 	van	de	Eindtoets.

3  De leraar geeft een  voor het middelbaar onderwijs.

4  Hij zegt: Uw dochter kan naar de   .

Oefening 5

Wat hoort bij elkaar?

1
2
3
4

de toets
de folder
de brugklas
taal

rekenen
de eerste klas
de informatie
het resultaat

Oefening 6

Wat hoort bij elkaar? Zet de woorden in de goede rij.

de basisschool het voortgezet onderwijs

advies
havo
score
leraar

Vul in

de brugklas
de	Eindtoets

de docent
groep 8

de meester
rekenen

het vmbo
het vwo

wiskunde
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Oefening 7

Wat hoort bij elkaar?

1
2
3
4
5

vmbo
havo
vwo
mbo
hbo

hoger beroepsonderwijs
middelbaar beroepsonderwijs
voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
hoger algemeen voortgezet onderwijs

Oefening 8

1  Sita moet een middelbare school  .

2 Ze gaat naar de  van het Stella College.

3  Ze  het Stella College een leuke school.

4  Het Stella College heeft drie  : vmbo, havo en vwo.

5		 Elke	groep	heeft	een	  . Die helpt de kinderen.

Oefening 9

Maak een goed woord. Trek een lijn.

1
2
3
4
5

schrij
leer
lo
ex
wel

kom
kaal
tra
ling
ven

Schrijf de woorden nog een keer.

1 Dat doe je met een pen.   

2  Zit in de klas en leert.   

3  De plaats waar je les krijgt.  

4  Dat komt er nog bij.   

5  Dat zeg je als iemand binnenkomt. 

Vul in
kiezen

mentor
niveaus

open dag
vindt
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Oefening 10

Vul de woorden in.

1

1

2

3

4

5

6

7

8

Van links naar rechts

1  Niet precies
2		 Een	ander	woord	voor	meester
3  Wiskunde en Frans zijn … op de middelbare school.
4  Jammer
5  Als je ergens nieuw bent, moet je …
6  De zus van je vader of moeder
7  Iemand voor het eerst zien
8  Het werk dat iemand doet 

Van boven naar beneden

1 De kinderen hebben zes weken vrij. Ze hebben ...

beroep
helaas

kennismaken
leraar

ongeveer
tante

vakantie
vakken

wennen
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Oefening 11

Wat is het tegengestelde?      

1
2
3
4
5

zwaar
mogen
ongeveer
schrijven
verschillend

hetzelfde
precies
lezen
moeten
licht

Oefening 12

1  We gaan morgen op vakantie. 

 We  op mooi weer.

2		 Er	zijn	verschillende	  middelbaar onderwijs.

3  Die bloes en die broek  goed bij elkaar.

4  Je zit nu twee weken op je nieuwe school. 

 Ben je al een beetje ?

Oefening 13

Maak een woordslang. 
De laatste letter van een woord moet hetzelfde zijn 
als de eerste letter van het volgende woord.
Bijvoorbeeld: schoen – natuurlijk – kwartier.

Informatieavond    

gewend
hopen

passen
soorten

Vul in

score
toets
extra

docent
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Oefening 14  

1

1

2

3

4

5

6

7

8

Van links naar rechts
1  Middelbaar onderwijs is hetzelfde als ... onderwijs
2  Deze twee woorden zeg je voor gefeliciteerd.
3		 Een	blaadje	met	informatie
4  Op het mbo leer je voor een ...
5  Mijn zus heeft dezelfde achternaam, maar een ... voornaam.
6  Schoolwerk dat je thuis maakt
7  Niet arm maar ...
8  Dat doe je elke morgen.

Van boven naar beneden
1 Alle scholen

andere
beroep
folder

huiswerk
onderwijs

opstaan
rijk

van harte
voortgezet



Sleutels teksten
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Tekst 1
Vragen
1 a
2 b
3 b
4 

Ja Nee

1 De naam van de school x

2 De naam van de directeur x

3 Waar de open dag is x

4 De datum van de open dag x

5 Wat je kunt doen op de open dag x

6 Het e-mailadres van de school x

7 De website van de school x

Taken
1
Zit, Ben, Je, Stella College, Stella College, Kom, Onze, We, Elke, Na.

Tekst 3
Vragen
1 b
2 b
3 c
4 c

Tekst 2
Vragen
1 vmbo, havo, vwo
2 vmbo -> mbo
 havo  -> hbo
 vwo   -> universiteit
3 c
4 b

Taken
1
1 11 letters
 3 stukjes
2 10 letters
 3 stukjes
3 10 letters
 3 stukjes
4 6 letters
 2 stukjes
5 12 letters
 5 stukjes

Tekst 4
Vragen
1 b
2 a
3 b
4 a
5 a
6 a

Taken
1 

voorbij
brugklas
lokaal
docent
dag
serieus
mevrouw

voor mij
boekentas
allemaal
gewend 
lach
heus
juffrouw



Sleutels woorden 

27Melkweg: Voortgezet onderwijs

 

Oefening 1

de leerlingen   de ouders   de meester       de juffrouw

Oefening 2

1
2
3
4

speciaal
de juf
de basisschool
hoger

algemeen
de meester 
middelbare school
lager

Oefening 3
1 universiteit
2 basisschool
3 middelbare
4 hoger

Oefening 4
1 leraar
2 score
3 advies
4 havo

Oefening 5

1
2
3
4

de toets
de folder
de brugklas
taal

het resultaat 
de informatie
de eerste klas
rekenen

Oefening 6

de basisschool het voortgezet onderwijs

de citotoets
groep 8
de meester
rekenen

de brugklas
de docent
het vwo
het vmbo
wiskunde

1+3=41+3=4
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Oefening 7

1
2
3
4
5

vmbo
havo
vwo
mbo
hbo

voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs 
hoger algemeen voortgezet onderwijs 
voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
middelbaar beroepsonderwijs hoger 
beroepsonderwijs

Oefening 8
1 kiezen
2 open dag
3 vindt
4 niveaus
5 mentor

Oefening 9
1 schrijven  
2  leerling   
3  lokaal  
4  extra  
5  welkom 

Oefening 10

1

1 o n g e v e e r

2 l e r a a r

3 v a k k e n

4 h e l a a s

5 w e n n e n

6 t a n t e

7 k e n n i s m a k e n

8 b e r o e p

Oefening 11

1
2
3
4
5

zwaar
mogen
ongeveer
schrijven
verschillend

licht 
moeten
precies
lezen
hetzelfde
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Oefening 12
1 hopen
2 soorten
3 passen
4 gewend

Oefening 13
informatieavond - docent - toets - score - extra

Oefening 14

1

1 v o o r t g e z e t

2 v a n h a r t e

3 f o l d e r

4 b e r o e p

5 a n d e r e

6 h u i s w e r k

7 r ij k

8 o p s t a a n
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