Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen in het basisonderwijs
Betreft: aanmeldingsprocedure Dongemond college
Raamsdonksveer / Made,
Geachte ouders / verzorgers,
Er is op het Dongemond college een centrale procedure voor de aanmelding van nieuwe
brugklasleerlingen. Dat betekent dat u uw zoon of dochter zelf kunt aanmelden op onze school.
Deze brief is daartoe een uitnodiging. U bent in maart samen met uw zoon of dochter van harte
welkom op het Dongemond college en ik geef u, ter voorbereiding, enkele zaken door zoals die
vermeld staan in onze aanmeldingsprocedure.
Plaats en tijd van inschrijving:
Dinsdag 9 maart 2021
Tussen 17.00 en 20.30 uur
Achternaam A t/m L

Donderdag 11 maart 2021
Tussen 17.00 en 20.30 uur
Achternaam M t/m Z

Als u echt niet op de aangegeven dagen kunt, kunt u een andere afspraak maken.
De aanmeldingen voor het Dongemond college in Made zijn op deze dagen op de locatie Made
Kempsstraat 15 (0162-683125).
De aanmeldingen voor het Dongemond college in Raamsdonksveer zijn op deze dagen op de locatie
Raamsdonksveer Collegeweg 1 (0162-513469).
Wat moet u meebrengen?
Ouders/verzorgers moeten bij inschrijving de volgende documenten meenemen:
1. Het ingevulde en door alle betrokken partijen ondertekende aanmeldformulier van onze school.
2. Het volledig ingevulde uniforme adviesformulier.
3. Een kopie van het Overstapdossier OSO, indien deze door de basisschool is verstrekt aan de
ouders.
4. Ter controle van het Burgerservicenummer (BSN) een paspoort of identiteitsbewijs van uw zoon of
dochter. Het uitschrijfbewijs van de vorige school, indien u dit heeft en van toepassing is.
Indien uw kind wordt toegelaten tot onze school wordt het overdrachtsdossier, waarin is opgenomen
het onderwijskundig rapport (OKR) inclusief bijlage(n), digitaal door de basisschool overgedragen naar
het Dongemond college.
Het resultaat van de eindtoets (CITO, IEP….) ontvangen wij via de basisschool nadat de uitslag
bekend is geworden. 1
Het aanmeldingsformulier krijgt u via de basisschool of via onze website www.dongemondcollege.nl.
Het aanmeldingsgesprek voert u met een van onze docenten of mentoren en dit duurt ongeveer
10 minuten. Een uitvoeriger gesprek kan, indien nodig, in een later stadium plaatsvinden.

1
ROUTE 8, IEP Eindtoets, Dia-eindtoets, AMN Eindtoets en de Centrale Eindtoets. In tegenstelling tot 2019
wordt de Centrale Eindtoets in 2020 ook weer in een digitale adaptieve variant aangeboden.

Wij zien u graag in maart.
Met vriendelijke groet,

namens de directie,
M.A.P.M. van den Kieboom, directeur

