OVERSTAPROUTE BASISSCHOOL --> GSR RIJSWIJK
Aanmeldprocedure
voortgezet onderwijs
Haaglanden
2019-2020
AANMELDPROCEDURE
VO HAAGLANDEN
2019-2020
Leerling krijgt in december een
voorlopig advies en in januari/
februari een definitief advies,
beiden met een scholenoverzicht.

Leerling en ouders maken
voorkeurslijst van scholen.

Oriëntatieperiode: informatie
lezen, open dagen bezoeken.

S

6 januari
tot en met
31 januari

Voorlichtingsavond
ouders groep 8:
10 december 2019
Open Huis:
31 januari 2020

Ouders en leerling heroriënteren zich en
maken nieuwe voorkeurslijst. Deze leveren ze
met het aanmeldformulier in bij de school die
nu eerste keuze is.

Let op: tweede
aanmeldingsperiode duurt
maar 1 week!

30 maart
tot en met
3 april

Aanmeldingsdata

1
2
3
4
5

AD
VIE

december
tot en met
31 januari

Ouders leveren het aanmeldformulier
in bij de school van eerste keuze.
1e aanmeldingsperiode:
Ma. 3 februari 2020 09.00–10.30u
Za. 8 februari 2020 09.30–11.00u
Ma.10 februari 2020 09.00–10.30u
Wo.12 februari 2020 13.30–15.00u
1 februari
tot en met
14 februari

6 januari
tot en met
31 januari

Nog niet geplaatste leerlingen
krijgen overzicht van nog beschikbare plaatsen op scholen. Tweede
aanmeldingsperiode start.

eind
maart

Bericht aan ouders over
plaatsing.

Voor leerlingen die extra
ondersteuning nodig
hebben en niet geplaatst
kunnen worden, geldt een
zorgplicht. Ouders krijgen
begeleiding bij plaatsing
op een andere school.

eind
maart

School van eerste keuze
plaatst zoveel mogelijk
leerlingen.
Centrale loting en matching
voor leerlingen die niet op
school van eerste keuze zijn
geplaatst.

28 maart

Aanmeldingsdatum
2e aanmeldingsperiode:
Wo. 1 april 2020 13.30–15.00u

Opnieuw centrale loting
en matching. Bericht aan
ouders over plaatsing.

25 maart

8 april

Leerling maakt eindtoets op basisschool.

Uitslag eindtoets. Soms heroverweging of herziening basisschooladvies. Het kan ook nog leiden tot
andere schoolkeuze.

Leerling maakt kennis op
VO school.

Start schooljaar op VO school.

UITSLAG

april/mei

vanaf half
mei

8, 9 en 10
juli

Kennismaking:
17 juni 2020

31 augustus
2020

