
 
 

 
 
 
 
Raamsdonksveer, januari 2023 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Tijdens onze Open Dag op 10 en 11 februari 2023 kunt u samen met uw kind sfeerproeven en ervaren 
of onze school bij uw kind past. Kiest uw kind voor het Dongemond college? Dan bent u samen met uw 
kind in maart van harte welkom voor de officiële aanmelding. In deze brief vindt u meer informatie over 
het aanmelden op onze school. 
 
DATA, TIJD EN PLAATS VAN AANMELDING 
 

• Dinsdag 7 maart 2023   17.00 – 20.30 uur 
• Donderdag 9 maart 2023  17.00 – 20.30 uur 

 
De aanmelding vindt plaats op de locatie van de schoolkeuze van uw kind: 
 

• Locatie Made | Kempsstraat 15 | T. 0162-683125 
• Locatie Raamsdonksveer | Collegeweg 1 | T. 0162-513469 

 
De aanmelding duurt ongeveer 10 minuten en wordt aangenomen door een van onze docenten of 
mentoren. Om onnodig wachten te voorkomen vragen wij u zich via de website te registreren voor een 
gewenste dag en tijd. Deze registratiemodule staat vanaf begin februari online.  
 
Als u echt niet op de aangegeven dagen kunt, kunt u contact opnemen voor een andere afspraak. 
 
WAT MOET U MEEBRENGEN? 
Voor het definitief maken van de aanmelding vragen wij u de volgende documenten mee te nemen: 
1. Het ingevulde en door alle betrokken partijen ondertekende aanmeldingsformulier van onze school. 
2. Het volledig ingevulde uniforme adviesformulier. 
3. Een kopie van het Overstapdossier OSO, indien deze door de basisschool aan u is verstrekt. 
4. Ter controle van het Burgerservicenummer (BSN) een paspoort of identiteitsbewijs van uw kind. 
 
Het aanmeldingsformulier van onze school ontvangt u via de basisschool of kunt u downloaden op onze 
website www.dongemondcollege.nl/aanmelden/. 
 
Als de aanmelding van uw kind compleet en in orde is ontvangt het Dongemond college digitaal het 
overdrachtsdossier via de basisschool, hierin is het onderwijskundig rapport (OKR) inclusief bijlage(n) 
opgenomen. Het resultaat van de eindtoets (CITO, IEP….) ontvangen wij via de basisschool, nadat de 
uitslag bekend is geworden.1 
 
Wilt u na de aanmelding van uw kind een uitvoeriger gesprek, dan kan dit indien nodig in een later 
stadium plaatsvinden. De juiste contactpersoon voor een uitvoeriger gesprek kunt u opvragen tijdens de 
aanmelding. Heeft u nog vragen over de aanmeldingsprocedure zelf? Deze kunt u stellen tijdens de Open 
Dagen, of neem contact met ons op.  
 
Wij zien u graag in maart! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Teamleiders onderbouw 
Directeur Anne-Geerke Hesselink 
 
 
1ROUTE 8, IEP Eindtoets, Dia-eindtoets, AMN Eindtoets en de Centrale Eindtoets. 
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