Aanmelden brugklas
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VOORTGEZET ONDERWIJS VELSEN

Het ministerie van onderwijs heeft laten weten dat basisscholen langer de tijd krijgen om het
schooladvies voor de leerlingen van groep 8 vast te stellen. Om basisscholen tegemoet te komen
hebben de VO-scholen in Velsen daarom besloten om ook de uiterste aanmelddatum voor het
voortgezet onderwijs te verlengen tot uiterlijk 15 maart 2021.
De VO-scholen hebben wel het vriendelijke verzoek om, wanneer dit lukt, de leerlingen zo snel als
mogelijk aan te melden. De VO-scholen komen hierdoor minder in tijdnood om van aanmelding tot
plaatsing te kunnen overgaan.

Toelatingsbeleid

De aanmelding van leerlingen voor de brugklas van het Voortgezet Onderwijs gebeurt in onze regio
door de ouders zelf. Dit betekent dat de basisschool uiteraard wel de adviezen verstrekt, maar de
kinderen niet rechtstreeks aanmeldt bij het Voortgezet Onderwijs.
De VO-scholen zijn samen met de basisschool verantwoordelijk om tijdig een passende school te
vinden voor uw kind. Onderstaande stappen uit het toelatingsbeleid zijn hierbij van belang:
1. Aanmelding vindt plaats vóór 15 maart 2021.
2. Het advies van de basisschool is bindend voor toelating en plaatsing.
3. De basisschool draagt voor 1 april 2021 het digitaal overdrachtsdossier (OSO) aan ons over.

Wat is nodig om de aanmelding van uw kind compleet te maken?
Een volledig ingevuld en ondertekend inschrij ormulier.
De directeur van de basisschool heeft hiervoor het juiste aanmeldformulier.

•

Het advies van de basisschool.

•

Een kopie van een geldig legitimatiebewijs.
Een ID-kaart of een eigen paspoort (géén bijschrijving) of een uittreksel uit het
bevolkingsregister
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•

Hoe meld ik mijn kind aan?

De ervaring leert dat naast de informatie die door de basisschool wordt overgedragen
(adviesverklaring, gegevens leerlingvolgsysteem, onderwijskundig rapport, e.d.) de informatie die
ouders zelf kunnen geven bij de aanmelding heel belangrijk kan zijn voor een juiste plaatsing van
kinderen.
Vanwege de onzekere situatie rondom COVID-19 en de geldende RIVM-richtlijnen zijn de
mogelijkheden om uw kind aan te melden aangepast.
De open inschrijfmomenten komen te vervallen.
I.
Digitale vooraanmelding (15 februari tot 15 maart)
Op de website van de VO-school staat een verkort aanmeldingsformulier voor ouders.
Hierin worden alleen de persoonlijke gegevens en de gewenste opleiding gevraagd.
Vervolgens kunt u aangeven op welk moment1 u persoonlijk langskomt om de aanmelding
compleet te maken middels het inleveren van de bij de aanmelding behorende documenten.
Vanwege de coronamaatregelen verzoeken wij u de school te bezoeken met maximaal 2 personen
(kind en één ouders/verzorger). Daarbij gelden de inmiddels gebruikelijke maatregelen, zoals
desinfecteren van de handen bij binnenkomst, het dragen van een mondneuskapje en het af
standhouden.
Vanwege de privacy (AVG) is het niet mogelijk om de aanmelding volledig digitaal te doen.
II.
Aanmelden per post
Indien u niet in de gelegenheid bent om een digitale vooraanmelding te doen, of indien u vanwege
gezondheidsredenen de aanmelding niet persoonlijk wilt doen, dan kunt u het ingevulde en
ondertekende aanmeldingsformulier en eventuele bijlagen per post naar de betre ende VO-school
sturen. U kunt de documenten ook afgeven bij de administratie van de VO-school of mailen naar
informatie@technischcollegevelsen.nl of informatie@maritiemcollegeijmuiden.nl
Let op: als de leerling op deze manier aanmeldt moet de aanmelding uiterlijk maandag 15 maart
2021 bij ons binnen zijn!
Na ontvangst van de aanmelding per post/e-mail ontvangt u per ommegaande een
ontvangstbevestiging van de VO-school. In de periode tot 22 maart zal de brugklascoördinator
telefonisch contact met u opnemen om eventuele aanvullende vragen van uw kant te kunnen
beantwoorden.
NB
Het Tender College volgt ook in de coronaperiode de aanmeldprocedure zoals voor het Tender
College beschreven in ‘De overstap’: Met iedere leerling en ouder wordt een MDO gehouden
waarvoor de basisschool de afspraak maakt.
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De VO-school maakt op de eigen website kenbaar op welke momenten in de periode van 15 februari t/m 12 maart de
aanmelding gedaan kan worden.

