Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen in het basisonderwijs
Betreft: aanmeldingsprocedure Dongemond college
Raamsdonksveer/ Made,
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Het is bijna zover, samen met uw zoon of dochter bent u in maart van harte welkom om de inschrijving
op het Dongemond college in orde te maken. Als gevolg van de Covid perikelen heeft het Dongemond
college verruimde mogelijkheden voor aanmelding georganiseerd. In verband met de Covid
maatregelen is het nodig om vooraf een tijdslot te reserveren op www.dongemondcollege.nl.
Aanmelding op het Dongemond college
Op de volgende momenten kan worden ingeschreven:
Dinsdag 8 maart 2022
Donderdag 10 maart 2022
Dinsdag 22 maart 2022
Donderdag 24 maart 2022
•
•

17.00 – 20.30
17.00 – 20.30
17.00 – 20.30
17.00 – 20.30

De aanmeldingen voor het Dongemond college locatie Made zijn op deze dagen in Made.
Adres: Kempsstraat 15 | T. 0162-683125.
De aanmeldingen voor het Dongemond college locatie Raamsdonksveer zijn op deze dagen
in Raamsdonksveer.
Adres: Collegeweg 1 | T. 0162-513469

Wat moet u meebrengen?
Ouder(s)/verzorger(s) moeten bij inschrijving de volgende documenten meenemen (te verkrijgen via
de basisschool of via onze website www.dongemondcollege.nl):
1. Het ingevulde en door alle betrokken partijen ondertekende aanmeldformulier van onze school.
2. Het volledig Schooladviesformulier voor regio RSV Breda e.o.
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 mits van toepassing.
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 Cito-toets ontvangen wij via de basisschool nadat de uitslag bekend is.
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.
Wij zien u graag in maart!
Met vriendelijke groet,
Mevr. Anne-Geerke Hesselink, directeur

