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1. Aalsmeer 
 

1.1. Wellantcollege de Groenstrook  
 
Ondanks corona willen we de leerlingen (net als voorgaande jaren) fysiek laten 

aanmelden. Uiteraard wel corona-proof. De inschrijving geschiedt door de leerling samen 
met één ouder.  

 
Van maandag 1 maart t/m vrijdag 5 maart 2021 kun je je inschrijven bij ons op school 

voor de leerwegen basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg of de 
gemengde leerweg. In verband met de coronamaatregelen werken we met tijdslots. We 

vragen je om een afspraak te maken om jezelf aan te melden. We hebben de aula van de 
school zo ingericht dat daar op maximaal 4 plekken tegelijk de intakegesprekken plaats 

vinden. Zo houden we voldoende afstand. 

Zonder afspraak binnen lopen kan dit keer dus niet. 
Hieronder vind je de data en tijden waarbinnen je een tijdslot kunt reserveren. 

  
Maandag 1 maart 2021 

16.00 - 20.00 uur 
Dinsdag 2 maart 2021 

15.00 - 18.00 uur 
Woensdag 3 maart 2021 

15.00 - 18.00 uur 

Donderdag 4 maart 2021 
15.00 - 18.00 uur 

Vrijdag 5 maart 2021 
15.00 - 18.00 uur 

 
In het kort: 

• Maak online een afspraak voor de inschrijving. 
• Download het inschrijfformulier. 

• Print het formulier en vul het zo volledig mogelijk in (laat je ouder(s)/verzorger(s) niet 

vergeten hun handtekening te plaatsen) en neem dit mee naar de inschrijfmomenten 
samen met: 

- het formulier dat je van de basisschool ontvangt (bijv. ELK-formulier met 
daarop je schooladvies). Vul daar ook de school van je tweede keuze in! 

- je identiteitsbewijs. Wij moeten inzage hebben gehad in je geldige 
legitimatiebewijs of uittreksel uit de basisadministratie.  

- vergeet ook je mondkapje niet! 
Pas als alle papieren volledig zijn, is er sprake van een definitieve aanmelding.  

  

De toelatingscommissie 
Of een leerling uiteindelijk wordt toegelaten, bepaalt de toelatingscommissie. We kunnen 

alleen leerlingen plaatsen met een passend advies van de basisschool en waarvan wij de 
juiste ondersteuning kunnen bieden. In onze regio worden geen LWOO-indicaties meer 

afgegeven, maar we bieden als school nog altijd dezelfde ondersteuning.  

 
  

https://wellant.nl/documents/674/Inschrijfformulier_VMBO_2021_2022_Groenstrook.pdf
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1.2. Wellantcollege Westplas  
 
Ondanks corona willen we de leerlingen (net als voorgaande jaren) fysiek laten 

aanmelden. Uiteraard wel corona-proof. De inschrijving geschiedt door de leerling samen 

met één ouder. 
 

Van maandag 1 maart t/m woensdag 3 maart 2021 kun je je inschrijven bij ons op 
school In verband met de coronamaatregelen werken we met tijdslots. We vragen je om 

een afspraak te maken om jezelf aan te melden. We hebben de aula van de school zo 
ingericht dat daar op maximaal 4 plekken tegelijk de intakegesprekken plaats vinden. Zo 

houden we voldoende afstand. 
Zonder afspraak binnen lopen kan dit keer dus niet. 

Hieronder vind je de data en tijden waarbinnen je een tijdslot kunt reserveren. 

  
Maandag 1 maart 2021 

16.00 - 20.00 uur 
Dinsdag 2 maart 2021 

15.00 - 20.00 uur 
Woensdag 3 maart 2021 

15.00 - 18.00 uur 
 

In het kort: 

• Maak online een afspraak voor de inschrijving. 
• Download het inschrijfformulier. 

• Print het formulier en vul het zo volledig mogelijk in (laat je ouder(s)/verzorger(s) niet 
vergeten hun handtekening te plaatsen) en neem dit mee naar de inschrijfmomenten 

samen met: 
- het formulier dat je van de basisschool ontvangt (bijv. ELK-formulier met 

daarop je schooladvies). Vul daar ook de school van je tweede keuze in! 
- je identiteitsbewijs. Wij moeten inzage hebben gehad in je geldige 

legitimatiebewijs of uittreksel uit de basisadministratie. 

- Indien van toepassing: onderzoeksrapport van bijvoorbeeld dyslexie of 
ADHD  

- vergeet ook je mondkapje niet! 
Pas als alle papieren volledig zijn, is er sprake van een definitieve aanmelding.  

  

https://wellant.nl/vmbo/onze-scholen/westplas-mavo/meld-je-aan-westplas-mavo/
https://wellant.nl/documents/720/Inschrijfformulier_2021-2022_IEPm2Ab.pdf
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2. Amstelveen  
 

2.1. Panta Rhei  
 
Wij hebben een driedeling in de aanmelding. De voorkeur gaat uit naar digitaal 

aanmelden. Hierbij is het formulier te downloaden en is een scan digitaal op te sturen. 

Daarbij mogen ouders het ook per post sturen of kunnen ze het langsbrengen. Bij de 
leerlingadministratie neemt één collega de aanmeldingen in behandeling. Deze 

controleert of de aanmelding volledig is. Als er iets ontbreekt, zal er contact op worden 
genomen met ouders. 

 

2.2. Amstelveen College 

 
De aanmelding zelf gaat volledig digitaal. 

Ouders krijgen een uitnodiging om op een voor hen gereserveerd moment in de 
aanmeldweek naar het AC te komen om het formulier te checken en een handtekening te 

zetten en kopie ID en eventuele rapporten in te leveren. 
 

2.3. Hermann Wesselink College  
 
De aanmelding voor het HWC vindt zoals elk jaar gewoon op school plaats. Omdat het op 

school is, kunnen we persoonlijk controleren of alles in orde is en of alle papieren 
voorzien zijn van een handtekening.  

  
We zullen er uiteraard voor zorgen dat alles Corona-proof verloopt. Zo ontvangen we 

iedereen in onze aula (het is helaas vanwege Corona niet mogelijk om verder het nieuwe 

gebouw in te lopen), er zal een vaste looproute zijn, aparte in- en uitgang, voldoende 
(sta)tafels om – indien nodig – nog dingen in de formulieren aan te passen en voldoende 

mogelijkheden om afstand te houden. We vragen iedereen bij binnenkomst handen te 
ontsmetten en een mondkapje te dragen.  

  
De speciale aanmeldmiddag (woensdagmiddag) gaat dit jaar niet door. We zijn wel elke 

dag open tussen 8:00 en 16.30. Kinderen mogen mee als ze dat leuk vinden, maar 
gelieve niet meer dan één volwassene. Het is altijd mogelijk om ter plekke nog een vraag 

te stellen. Houdt er echter wel rekening mee dat we elk bezoek zo kort mogelijk willen 

houden. Het is ook altijd mogelijk om van tevoren vragen naar ons te mailen of even te 
bellen.   

  

2.4. Keizer Karel College  
 
Inschrijven gaat volledig digitaal van 1 tot en met 5 maart, via het aanmeldformulier op 

onze website. 
  

Het inleveren van een foto, het checken aan de hand van het paspoort / ID, het zetten 
van een handtekening en het in ontvangst nemen van de aanvullende papieren zullen wij 

op een later moment waarschijnlijk via zogenaamde tijdslots organiseren. Dat ligt ook 
aan het verdere verloop van de lockdown. 
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3. Uithoorn 
 

3.1. Alkwin Kollege  
  
Leerlingen kunnen zich aanmelden in de week van 1 t/m 5 maart. 

Aanmelding gebeurt persoonlijk, wij vragen leerling + maximaal 1 ouder naar school te 
komen. Leerling mag naar binnen (ouder wacht buiten) en kan daar zijn pakketje met 

aanmeldgegevens afgeven.  
We gaan werken met tijdsloten van 15', waar de ouders zich op kunnen intekenen. 

Bij ontvangst van het pakket aanmeldgegevens wordt een korte check op volledigheid 
uitgevoerd. In latere instantie wordt dit zorgvuldiger verwerkt en waar nodig wordt 

contact opgenomen met ouders. 
 

3.2. Vakcollege Thamen  
 
Wanneer: 

- Maandag 1 maart t/m vrijdag 5 maart 

Hoe: 

- Fysiek: ma t/m do (16.00 – 19.00 uur) met één ouder + kind 

In de school staan meerdere loketten waar je geholpen kan worden. 

- Balie: ma t/m vr afgifte documenten 

- E-mail: ma t/m vr documenten versturen naar a.deboer@thamen.nl                               

(Annemieke de Boer, leerlingenadministratie) 

Documenten: 

- Aanmeldingsformulier met het advies van de basisschool (uitdraai ELK loket) 

- Inschrijfformulier Vakcollege Thamen (website) 

- Indien van toepassing: onderzoeksrapport van bijvoorbeeld dyslexie of ADHD  

Handtekening: 

- E-mail: digitale handtekening of inscannen 

Check: 

- Burgerservicenummer (BSN) moet ingevuld zijn op het inschrijfformulier 

Aanvullende punten: 

- Tijdens de fysieke aanmelding houden wij ons aan de richtlijnen van het RIVM: 

handen ontsmetten, mondkapjes, 1,5 meter afstand, éénrichtingsverkeer 

3.3. Praktijkschool Uithoorn 
  
Ouders bellen om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Dit gesprek is 

persoonlijk op school met ouder en de leerling. Bij het intakegesprek wordt het 
inschrijfformulier van school ingevuld en getekend. Er mag maar één ouder mee naar het 

gesprek. Mondkapjes verplicht. 
We adviseren om de virtuele rondleiding op onze website vooraf te bekijken. 

(Plaatsingsbesluit op basis van combinatie van gegevens dossier en intakegesprek 
(criteria pro en kunnen voorzien in ondersteuningsbehoefte), indien twijfel overleg met 

basisschool en/of een observatie op de huidige school. Zie ook onze schoolgids.) 

mailto:a.deboer@thamen.nl
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4. Amsterdam 
 

4.1. Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert  
 

1. De aanmelding voor de CSB geschiedt DIGITAAL  
a. De ouder/leerling downloadt het CSB aanmeldingsformulier van de website 

van de school:  https://csbamsterdam.nl/groep-8/aanmelden 
b. Het CSB aanmeldingsformulier wordt volledig (en duidelijk) ingevuld en 

ondertekend door ouder(s)/verzorger(s) verstuurd naar 
de leerlingenadministratie@csb-amsterdam.nl 

c. De ouder/leerling voegt in de mail de volgende documenten toe: 

                                                    i.     ELK aanmeldingsformulier (= voorkeurslijst 
waarop vijf keuzes staan vermeld) 

                                                   ii.     Kopie identificatiebewijs 
                                                  iii.     Officiële verklaring van dyslexie, ADHD etc. 

  
2. Checken van aanmelding 

a. De ouder(s)/verzorger(s) zijn verantwoordelijk voor het invullen van vijf 
keuzes op de voorkeurslijst.  

b. De administratie bevestigt de ontvangst per mail. 

5. Mijdrecht/Vinkeveen 
 

5.1. VeenLandenCollege Mijdrecht/Vinkeveen 

 
De leerlingen kunnen zich per post aanmelden of persoonlijk via een drive-thru. 

De aanmelding wordt gecheckt door de administratie en andere collega’s. Als er iets 
ontbreekt wordt er contact opgenomen met de ouders. 

Er wordt extra gecontroleerd op de handtekening. 
 

 

https://csbamsterdam.nl/groep-8/aanmelden
mailto:leerlingenadministratie@csb-amsterdam.nl

