
 

 

 

 

 

 

 

Aanmeldingsprocedure Maartenscollege 2023 - 2024 

 

Aanmelding voor het eerste leerjaar: 

 

De aanmeldingsperiode voor leerlingen van klas 1 loopt van 1 december 2022 tot 

en met 15 maart 2023.De uiterlijke datum voor aanmelding is 15 maart 2023. 

Vanaf 1 december kunt u via de website de leerling aanmelden. We hanteren 

geen volgorde van binnenkomst. 

 

Bij de aanmelding geeft u een 1eof 2e keuze aan voor de school van uw 

voorkeur. Het aangeven van een tweede keus  is geen verplichting. Alle scholen 

plaatsen deze 1ste en 2de voorkeur in een digitaal systeem, zodat gecontroleerd 

kan worden of er geen twee of meer 1ste en/of 2de voorkeuren worden 

opgegeven. Mocht dit gebeuren, dan nemen de betrokken scholen contact met u 

op. 

 

Het aanmelden doet u via de link die vanaf 1 december op de site staat. Voor 

het aanmelden moet u een account maken, dat u eventueel later ook kunt 

gebruiken voor het wijzingen van de gegevens. Na het aanmelden ontvangt u 

een mail waarin de vervolgstappen staan.   

 

Voor een volledige inschrijving en plaatsing heeft het Maartenscollege informatie nodig van de 

basisschool. Over het algemeen gaat dit via een digitaal systeem genoemd Overstap Service Onderwijs 

het OSO-dossier. Als ouder bent u verantwoordelijk voor het aanmelden van uw kind; het OSO-dossier 

regelt de basisschool. 

 

Het OSO-dossier wordt overgedragen door de basisschool aan het voortgezet onderwijs. 

De basisscholen en het voortgezet onderwijs maken gebruik van het OSO-dossier. 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 eerste 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. 

 

Wordt er geloot? 

Helaas laat ons schoolgebouw het niet toe om met meer dan zeven brugklassen te starten. Daarom 
verwelkomen wij voor het schooljaar 2023-2024 maximaal 84 leerlingen met een mavo/havo-advies en 
116 leerlingen met een havo/vwo-advies. Zijn er op 15 maart 2023 meer aanmeldingen dan het 
maximaal aantal beschikbare plaatsen (200) dan wordt er geloot onder het toeziend oog van een 
notaris. 
 
 



 

 

 
 
NB. Bij een eventuele loting hanteren wij het advies van de basisschool (mavo/havo of havo/vwo). Uw 
kind komt vervolgens in één van de zojuist genoemde stromen terecht voor de loting. 
 
De resultaten van de loting publiceren we op 23 maart 2023 tussen 16:00 en 18:00 op onze website.  
 
Vrijgesteld van loting zijn de leerlingen van de tweetalige afdeling van de Groningse Scholen 
Vereniging (GSV) en van de International School Groningen (ISG) omdat zij al een vergelijkbaar en 
aansluitend internationaal programma in het Engels volgen (indien dit binnen onze mogelijkheden van 
passend onderwijs past). 
Ook vrijgesteld van loting zijn leerlingen die ten tijde van inschrijving een broertje of zusje bij ons op 
school hebben en kinderen van medewerkers van het Maartenscollege en de International School 
Groningen. 
 

Uiterlijk half mei ontvangt u schriftelijk bericht of uw kind is toegelaten en in welke dakpanklas uw 

kind is geplaatst. 

 


