Aanmeldingsprocedure Maartenscollege 2019-2020
Aanmelding voor het eerste leerjaar
De aanmeldingsperiode voor leerlingen van klas 1 loopt van 1 december 2018 tot
en met 15 maart 2019.
De uiterlijke datum voor aanmelding is 15 maart. We hanteren geen volgorde van
binnenkomst.
Op het inschrijfformulier geeft u een 1e of 2e keuze aan voor de school van uw
voorkeur. Het aangeven van een tweede keus is geen verplichting.
Alle scholen plaatsen deze 1e en 2e voorkeur in een digitaal systeem, zodat
gecontroleerd kan worden of er geen twee of meer 1e en/of 2e voorkeuren worden
opgegeven. Mocht dit gebeuren, dan nemen de betrokken scholen contact met u
op als ouder.
U kunt het inschrijfformulier sturen naar:
Maartenscollege
Postbus 6105
9702 HC Groningen

Postbus 6105
9702 HC Groningen
Hemmenlaan 2
9751 NS Haren
Telefoon (050) 537 52 00
info@maartens.nl
www.maartenscollege.nl
nl18 ingb 0665 9148 81

Dit kan ook digitaal naar: aanmelden@maartens.nl
Voor een volledige inschrijving en plaatsing heeft het Maartenscollege informatie
nodig van de basisschool. Over het algemeen gaat dit via een digitaal systeem
genoemd het OSO dossier.
Het OSO dossier wordt overgedragen door de basisschool aan het voortgezet
onderwijs. Als ouder bent u verantwoordelijk voor het aanmelden van uw kind.
Op het aanmeldingsformulier geeft u aan of de betreffende school 1e of 2e keus is.
De basisscholen en het voortgezet onderwijs maken gebruik van het OSO dossier
(Overstap Service Onderwijs). Zo wordt het dossier van de leerling via een veilige
digitale verbinding overgedragen aan het voortgezet onderwijs. Als ouder heeft u
inzage in het dossier en kunt u vragen om nog enkele opmerkingen in het dossier
te verwerken. Zodra een leerling als 1ste keuze is aangemeld, kan de nieuwe
school het overdrachtsdossier opvragen bij de basisschool.
Wat gebeurt er na de aanmelding?
Als het volledig ingevulde inschrijfformulier 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.
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.
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Het Maartenscollege maakt
samen met de International
School Groningen deel uit van
Stichting Carmelcollege.
Het Maartenscollege
is een IB World School.

