Aanmeldingsprocedure Maartenscollege 2017-2018

Aanmelding voor het eerste leerjaar:
1. De aanmeldingsperiode voor leerlingen van klas 1 loopt van 1 december 2016 tot en met
15 maart 2017.
2. De uiterlijke datum voor aanmelding is 15 maart. We hanteren geen volgorde van
binnenkomst van de aanmeldingen tot en met 15 maart.
3. Wij kunnen de aanmelding alleen in behandeling nemen als de volgende informatie is
aangeleverd:
 Een volledig ingevuld aanmeldingsformulier
 Een onderwijskundig rapport (OKR)
 Een enkelvoudig en eenduidig basisschooladvies, met daarin een belangrijke rol voor
de plaatsingswijzer. Er zijn basisscholen die geen gebruik maken van de
Plaatsingswijzer. In dat geval ontvangt het Maartenscollege naast het
aanmeldingsformulier en het onderwijskundig rapport alle beschikbare andere
testgegevens (bijvoorbeeld NIO, LVS-gegevens groep 6, 7 en 8, drempeltoets, etc.)
uiterlijk 15 maart.
4. Op het aanmeldingsformulier wordt naar waarheid een 1eof 2e keuze voor het
Maartenscollege ingevuld. NB Naar waarheid: er kan bij slechts 1 school de 1e voorkeur
worden aangegeven. Als er een 2e keuze wordt gemaakt, kan dat ook maar bij 1 school
plaatsvinden. In het digitale systeem Intergrip wordt de keuze voor het Maartenscollege
ingevoerd en gecontroleerd op juistheid van de aanmelding.
U kunt de bovenstaande informatie, bij voorkeur gelijktijdig, sturen naar het volgende adres:
Maartenscollege
Postbus 6105
9702 HC Groningen
Wat gebeurt er na de aanmelding?
Als het volledig ingevulde aanmeldingsformulier door de school is ontvangen, ontvangt u een
bevestiging van de aanmelding. Vervolgens wordt aan de hand van de aanvullende gegevens
beoordeeld of uw kind plaatsbaar is in de afdeling waarvoor hij of zij is opgegeven .
Het besluit tot toelating en plaatsing vindt plaats binnen zes weken na 15 maart met als voorwaarde
dat de bij punt 3 genoemde informatie door het Maartenscollege is ontvangen. In deze periode van
zes weken neemt het Maartenscollege contact op met de basisschool.
Uiterlijk half mei ontvangt u schriftelijk bericht of uw kind is toegelaten en in welke stroom uw kind
is geplaatst.

