
Van groep 8 naar klas 1 
Aanmeldprocedure 2020 
 
 
Inschrijfmomenten 
 
Als jij en je ouder(s)/verzorger(s) jou willen aanmelden voor klas 1 op onze school, kun je dit doen: 
 

• Tijdens de Open Dagen op vrijdag 31 januari (18.00u-21.00u) en zaterdag 1 februari 2020 (11.00u - 
14.00u); 

• Tijdens de Lesjesmiddag op woensdag 12 februari 2020 (14:00u – 16:30u); 
• Tijdens één van de inschrijfmiddagen en –avonden: 

o Woensdag 4 maart 2020, 16.00 - 19.00 uur; 
o Woensdag 11 maart 2020, 16.00 - 19.00 uur; 

• Tijdens specifieke inschrijf-/rondleiding momenten. In week 6 t/m 9 staan er gedurende schooltijd 
momenten gereserveerd voor rondleidingen waarna je je kunt inschrijven. Als je van tevoren even belt 
(020-5032121), plannen we in overleg een moment waarop we tijd hebben om je vragen te beantwoorden 
en je een rondleiding te geven. 
  

Wees op tijd! 
 
Zoals je waarschijnlijk wel weet, zijn er afspraken tussen alle scholen over wanneer leerlingen zich kunnen 
aanmelden bij het voortgezet onderwijs. Zorg dat je niet te laat bent! 
 
Leerlingen via de kernprocedure AMSTELLAND & DE RONDE VENEN (Amstelveen, Aalsmeer, Abcoude, 
Badhoevedorp, Diemen, Duivendrecht, Ouder-Amstel, Uithoorn, De Ronde Venen): 

• Eerste ronde: maandag 2 maart t/m vrijdag 6 maart 2020; 
• Tweede ronde: donderdag 2 en vrijdag 3 april 2020; 

 
Leerlingen via de kernprocedure AMSTERDAM: 

• Eerste ronde: maandag 2 maart t/m vrijdag 13 maart 2020; 
• Registratie aanmeldingen van niet-geplaatste leerlingen: vrijdag 3, maandag 6 en dinsdag 7 april 

2020. 
 
Hoe meld je je aan? 
 
Voor alle leerlingen in Amsterdam of Amstelland geldt dat je je aanmeldt door middel van een 
matchingsformulier. Dit formulier krijg je van de basisschool. Wanneer je ons als eerste keuze aangeeft, lever je 
het matchingsformulier bij voorkeur in op een inschrijfmoment. Dit kan niet via e-mail. Jij en je ouders moeten bij 
ons op school langskomen om het matchingsformulier in te leveren. Je krijgt namelijk een bewijs mee waarin staat 
dat je je formulier bij ons hebt ingeleverd. 
 
Voor leerlingen uit Amsterdam: met een basis of een kader advies moet je in totaal 4 scholen opgeven op het 
matchingsformulier. Leerlingen met een mavo-advies moeten in totaal 6 scholen opgeven. 
 
Voor leerlingen uit Amstelveen of Amstelland (hier vallen Abcoude, Badhoevedorp, Diemen en 
Duivendrecht ook onder): met een basis of een kader advies moet je in totaal 2 scholen opgeven op het 
matchingsformulier. Leerlingen met een mavo-advies moeten in totaal 5 scholen opgeven. 
 
Alle formulieren moeten zijn getekend door je ouder(s)/verzorger(s). 
 
Om je inschrijving uiteindelijk definitief te maken, hebben wij het volgende nodig: 
• Het burgerservicenummer (BSN, oftewel sofinummer); 
• Het matchingsformulier dat je van de basisschool krijgt; 
• Een inschrijfformulier van Panta Rhei. 
 
Graag ontvangen we ook een kopie van: 
• Eventueel: OPP (voorheen was dit een handelingsplan); 
• Eventueel: Dyslexie- / dyscalculieverklaring; 
• Eventueel: Rapporten van recente onderzoeken. 
 



Beslissing 
 
Meestal hoef jij je geen zorgen te maken of je bent aangenomen op onze school. De informatie die wij over jou 
van de basisschool krijgen, is voor ons erg belangrijk. Daar kijken we dus goed naar. Het komt niet vaak voor dat 
wij een leerling afwijzen. 
 
Of je bent aangenomen op onze school hoor je natuurlijk zo snel mogelijk. We sturen je een brief. Omdat het van 
PostNL afhangt wanneer je die brief precies ontvangt, noemen we hieronder de data waarop wij deze brieven 
verzenden. 
 
Voor de eerste aanmeldronde zijn dit de volgende data: 
• AMSTELLAND & DE RONDE VENEN: woensdag 1 april 2020 
• AMSTERDAM: donderdag 2 april 2020 
  
Voor de tweede aanmeldronde zijn dit de volgende data: 
• AMSTELLAND & DE RONDE VENEN: donderdag 9 april 2020 
• AMSTERDAM: donderdag 9 april 2020 
 
LET OP: als we nog niet alle gevraagde gegevens binnen hebben gekregen, kan het zijn dat we de beslissing 
moeten uitstellen. 
 
Kennismaking 
 
Ben je eenmaal bij ons ingeschreven, dan ontvang je eind mei 2020 een uitnodiging voor de oriëntatiemiddag 
op woensdag 10 juni. Mede op basis van deze dag stellen we de klassen samen voor het schooljaar 2020-2021.  
In een aparte brief laten we je half juni weten in welke klas je na de zomervakantie zit. Ook word je in die brief 
uitgenodigd voor de kennismakingsmiddag op woensdag 24 juni. Je leert dan al jouw nieuwe klasgenoten 
kennen en vaak ook al je mentor.  
 
 
 


