
Aanmelden & aannamebeleid 2021-2022 
Kennismakingsgesprek 

Ben je enthousiast over onze school en wil je je aanmelden bij ons? Dan 
willen wij graag met je in gesprek en je beter leren kennen. Hiervoor maken 
we een afspraak. Gezamenlijk gaan we bespreken of je je thuis gaat voelen 
en zal kunnen presteren bij ons. 

 

Randvoorwaarden: 

- heb je een passend niveau-advies bij onze school? (vmbo-gl/tl, mavo, 
mavo/havo);  

- bij een kgt-advies kijken we naar de mogelijkheid van plaatsing; 
- ben je passend bij onze school; onze manier van lesgeven? 

Wij bespreken dat ook tijdens het kennismakings- en intakegesprek. 

Zo ja, dan kun je je aanmelden bij onze school en maken we graag een 
afspraak voor een kennismakingsgesprek in januari en februari. 

Wij volgen de procedure en data van de Overstaproute van Koers-VO: 

20210701_KoersVO_DeOverstapRouteKaart-DEF.pdf 

 

Intakegesprek: 

Het aanmelden vindt plaats tijdens een intakegesprek. U kunt hiervoor 
telefonisch (010-4188982) een afspraak maken of het vooraanmeldformulier 

op de website invullen: Aanmelden / vooraanmelden | Mavo Schiebroek 
(melanchthon.nl) 

Meenemen naar dit gesprek 

- brief met unieke code en voorkeurlijst (krijgt u van de basisschool) 
- identiteitsbewijs of paspoort 
- pasfoto 
- eventuele relevante informatie, bijv. dyslexieverklaring 

 

Wij sturen hierover ook een mail. 

Overaanmelding en loting 
Het is nog nooit nodig geweest om over te gaan tot loting in verband met overaanmelding. Mocht het zo zijn dat dit jaar heel veel kinderen voor onze school 
kiezen en wij niet alle leerlingen kunnen plaatsen om op een prettige manier samen te leven in het gebouw en de onderwijskwaliteit te garanderen, zal onze 
voorrangsregel in werking treden. 

De volgende groep heeft voorrang: een (stief-, half-, of pleeg-) broertje of zusje bij ons op school op het moment van aanmelden. We hebben plaats voor 75 
brugklasleerlingen. 

Aanmelden: 

- u kunt een mail sturen naar: mavoschiebroek@melanchthon.nl  
- u kunt ook bellen om een afspraak te maken: 010-4188982 
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