Beste ouder(s), verzorger(s) van leerlingen in groep 8
Begin maart staat de centrale aanmelding gepland op de scholen van het voortgezet onderwijs in de
regio. Als gevolg van de geldende RIVM-maatregelen vindt ook deze activiteit op een andere manier
plaats. In deze brief leest u hoe u uw zoon of dochter aanmeldt bij de VO-school naar keuze. Ook
kunt u met behulp van de checklist onderaan deze pagina controleren of de aanmelding compleet is.
Centrale aanmelding: data en wijze van aanmelding
De centrale aanmelding vindt plaats van maandag 8 tot en met donderdag 11 maart 2021. U kunt op
een van deze dagen de benodigde documenten afleveren bij het aanmeldpunt van de VO-school
naar keuze. Het aanmeldpunt bevindt zich in de school en is herkenbaar. De documenten worden
door één gezinslid tijdens de openingstijden van de school afgeleverd. Hebt u coronaklachten? Blijf
dan thuis en neem telefonisch contact op met de VO-school waar uw kind wordt aangemeld.
Checklist voor een complete aanmelding
Om de aanmelding van uw zoon of dochter succesvol te verwerken, heeft de school onderstaande
gegevens nodig. Wij verzoeken u om alle documenten in een gesloten envelop aan te leveren.
Document:
1. Aanmeldformulier
2. Schooladviesformulier
3. Kopie van de uitdraai van
het overstapdossier OSO
4. Kopie van een
identiteitsbewijs1
5. Indien aanwezig: relevante
onderzoeksgegevens

Aanvullende informatie:
Door u ingevuld en ondertekend. Door u te
downloaden op de website van de VO-school.
Door de groepsleerkracht en u ondertekend.
Door u te ontvangen van de basisschool.

In envelop?

Door u te ontvangen van de basisschool.
Het BSN-nummer moet zichtbaar zijn.
Is een gesprek of persoonlijke toelichting
noodzakelijk? Vermeld dat alstublieft.

U ontvangt per e-mail een bevestiging van ontvangst van uw aanmelding. Vervolgens krijgt u
uiterlijk 21 mei 2021 de uitslag van de beslissing van de toelatingscommissie van de scholen.

Wij zien u graag tussen 8 en 11 maart op een van onze scholen en wensen uw zoon of dochter en u
veel wijsheid toe bij het maken van de schoolkeuze.

Met vriendelijke groet,

De deelnemende VO-scholen in de regio.

1

De VO-school is verplicht om de identiteit van uw zoon of dochter vast te stellen. Om dat in deze bijzondere tijd te kunnen doen, vragen
we u om een kopie van het identiteitsbewijs van uw kind. De kopie zal na afloop van de aanmeldprocedure worden vernietigd.

