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Oude Bossche Baan

Een goede
start

Aanmelding leerjaar 1
Een mooi moment en zeker ook een spannende periode. Uw zoon of
dochter gaat binnenkort naar de middelbare school! Op onze locatie
aan de Oude Bossche Baan houden we natuurlijk rekening met deze
verandering, hoewel leerlingen enorm snel gewend zijn.

Het schoolgebouw
De school aan de Oude Bossche Baan is ruim opgezet. Het gebouw
is compact, open en overzichtelijk en van alle gemakken voorzien.
Er is veel natuurlijk licht en veel ruimte. Deze elementen zorgen voor
een fijne en rustige leeromgeving.

Aanmeldingsprocedure
Na de intake met uw zoon of dochter vragen we informatie op bij
de basisschool. We verzamelen gegevens en bespreken deze met
de leerkracht. De toelatingscommissie beoordeelt alle gegevens.
Ze bepalen hun advies op basis van: het advies van de basisschool;
de gegevens uit het onderwijskundig rapport. Hierin staat extra

www.stedelijkcollege.nl/obb

De weg
naar jouw
toekomst

informatie over de vorderingen op het gebied van taal, rekenen,
de motivatie en het sociaal emotioneel functioneren van uw kind.
En tenslotte bekijken ze de ondersteuningsbehoefte van uw kind.
Wanneer we over deze gegevens beschikken, kunnen we uw zoon of
dochter zo goed mogelijk begeleiden. Het advies van de basisschool
kan zijn:
>
>
>
>
>

vmbo-b
vmbo-b/k
vmbo-k
vmbo-k/t
mavo

(basisberoepsgerichte leerweg);
(basis/kaderberoepsgerichte leerweg);
(kaderberoepsgerichte leerweg);
(kader/theoretisch (mavo) gerichte leerweg);
(middelbaar algemeen voortgezet onderwijs).

Het advies van de toelatingscommissie wordt schriftelijk aan de
ouder(s)/verzorger(s) en naar de basisschool verzonden. Mocht de
toelatingscommissie vragen of zorgen hebben, dan wordt er contact
opgenomen met de basisschool en met de ouder(s)/verzorger(s).
Via dossieronderzoek wordt de ondersteuning verder in kaart
gebracht en volgt de beslissing over toelating alsnog.

Belangrijke
data
Aanmelding hogere
leerjaren

Informatie-avond vmbo
>

Maandag

25 november 2019 van 19.00 tot 20.30 uur

Kennismaking/vooraanmelding
op advies van de basisschool
>
>
>

Maandag
3 februari 2020
Dinsdag
4 februari 2020
Woensdag 5 februari 2020

van 17.00 tot 21.00 uur
van 17.00 tot 21.00 uur
van 13.00 tot 16.00 uur

Een week voorafgaand aan deze data kunt u telefonisch een
afspraak maken voor een intake/kennismakingsgesprek.

Open dagen
>
>

Vrijdag
Zaterdag

31 januari 2020
1 februari 2020

van 18.30 tot 21.00 uur
van 11.00 tot 14.00 uur

Aanmeldingsweek schooljaar 2020-2021
>
>
>

Maandag
2 maart 2020
Dinsdag
3 maart 2020
Woensdag 4 maart 2020

Uitslag vooraanmelding
>

Woensdag 18 maart 2020

van 17.00 tot 21.00 uur
van 17.00 tot 21.00 uur
van 13.00 tot 16.00 uur

uitslag wordt verstuurd

Uitslag aanmelding vmbo (regulier)
>

Woensdag 15 april 2020

uitslag wordt verstuurd

Introductie nieuwe eerstejaars leerlingen
>

Woensdag 17 juni 2020

Ouderavond nieuwe eerstejaars leerlingen
>

Wilt u uw zoon of dochter
aanmelden voor een hoger
leerjaar? Dan vragen we bij de
huidige school gegevens op.
Deze gegevens zijn nodig voor
de toelatingscommissie hogere
leerjaren. Op het moment
dat we de gegevens van de
school van herkomst hebben
ontvangen, dan beoordeelt
de toelatingscommissie
hogere leerjaren of de leerling
kan worden toegelaten. De
plaatsingscommissie bepaalt
uiteindelijk of er ook plaats is in
de opleiding of sector die uw
zoon of dochter heeft gekozen.
Een leerling wordt nooit in een
ander leerjaar van een afdeling
geplaatst dan waarvoor hij of
zij op zijn of haar huidige school
is bevorderd. Ook is het niet
mogelijk dat een leerling in een
opleiding wordt geplaatst die
de leerling al twee keer heeft
gevolgd op de school van
herkomst.

Donderdag 18 juni 2020

Let op! De plaatsing van uw
zoon of dochter op onze school
is pas definitief, wanneer het
antwoordformulier (akkoord
plaatsing) ondertekend retour
is gestuurd. Dit formulier moet
samen met een kopie van zijn
of haar paspoort of ID in ons
bezit zijn. Voor leerlingen die niet
in Nederland geboren zijn,
is een uittreksel nodig met
datum waarop hij/zij in
Nederland is gekomen.
Wanneer dit uittreksel al is
ingeleverd, bijvoorbeeld tijdens
het intakegesprek, dan hoeft
alleen het antwoordformulier
ondertekend toegestuurd
te worden. Voor aanmelding
hogere leerjaren mee sturen:
>

>
We brengen u schriftelijk op de
hoogte als uw zoon of dochter
is aangenomen op onze school
aan de Oude Bossche Baan van
het Stedelijk College Eindhoven.
Wanneer er (nog) geen plek is
laten we dat ook weten.
Dan plaatsen we uw zoon/
dochter op de wachtlijst.
Leerlingen van de EOA en
Antoon Schellens kunnen
zich aanmelden in de
aanmeldingsweek van 2, 3 en
4 maart 2020. De overige
VO leerlingen melden zich op
28 of 29 mei 2020 aan.

Stedelijk College Eindhoven
Oude Bossche Baan 20
5624 AA Eindhoven

Stuur het
antwoordformulier
altijd retour

het overgangsbewijs van de
vorige school naar het
leerjaar en niveau waarop 		
de leerling op het stedelijk is
aangemeld;
voor definitieve plaatsing:
een kopie van het complete
eindrapport van de huidige
school.

Vragen
Voor vragen neemt u
telefonisch contact op via
tel. 040 - 264 53 64. Vraag naar:
>
>

>

de heer P. Ariëns,
hoofd leerlingzaken;
mevrouw D. de Grijs, 		
ondersteuningscoördinator;
mevrouw J. de Wert, 		
administratie.

www.stedelijkcollege.nl
T 040 - 264 53 64
E oudebosschebaan@stedelijkcollege.nl

