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Geachte dames en heren, 

Betreft aanmelden bij school voor voortgezet onderwijs 
 
Binnenkort meldt u uw kind aan bij een school voor voortgezet onderwijs. 
U kunt uw kind aanmelden in de aanmeldperiode van 21 februari t/m 25 maart 2022. De 
sluitingsdatum was eerst 18 maart, maar de aanmeldperiode is verlengd. De reden hiervoor is dat 
basisscholen – vanwege de gevolgen van corona - meer tijd krijgen van de overheid om een 
schooladvies te geven. Voor sommige leerlingen is die extra tijd nodig. 
 
Alle kinderen die in de periode van 21 februari t/m 25 maart worden aangemeld, hebben evenveel 
kans op plaatsing. Het maakt dus niets uit of u uw kind vóór de voorjaarsvakantie aanmeldt of erna. 
Doe het wel uiterlijk 25 maart 

De OverstapRouteKaart   
Op de OverstapRouteKaart staat de planning van de komende maanden. Met een toelichting voor u 
als ouders. Er is ook een  filmpje voor ouders van gemaakt dat u kunt bekijken. De kaart en het filmpje 
staan op www.deoverstapro ute.nl en op de OverstapRoute Ouderpagina. 
(Op de OverstapRouteKaart en in het filmpje wordt nog gesproken over 18 maart als laatste dag van 
de aanmeldperiode. Dit wordt dus 25 maart). 

Overzicht van middelbare scholen 
Twijfelt u er nog over welke school bij uw kind past? Op www.koersvo.schoolprofielen.nl staat 
informatie over alle scholen in onze regio.  

Veilig aanmelden in coronatijd 
De scholen voor voortgezet onderwijs zorgen ervoor dat u uw kind veilig aan kunt melden. Bij 
sommige scholen kunt u de aanmeldpapieren in een speciale brievenbus van de school deponeren. 
Bij andere scholen maakt u via de website van de school een afspraak voor een aanmeldmoment, of u 
vult online een aanmeldformulier in. Op de website van de middelbare school staat hoe u uw kind 
moet aanmelden. 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met een vriendelijke groet, 

Y.C.A. Hermans, adjunct-directeur 

 

https://www.koersvo.nl/app/uploads/2021/09/20210701_KoersVO_DeOverstapRouteKaart-DEF.pdf
https://koersvo.webinargeek.com/watch/replay/vdxbJKUzkAngsubnHFs9J7qZXSc/
http://www.deoverstaproute.nl/
https://www.koersvo.nl/ouders/de-overstaproute/
http://www.koersvo.schoolprofielen.nl/

