Aanmelding- en plaatsingsprocedure van Carré College
Schooljaar 2017-2018
(voor leerlingen van groep 8, voor leerjaar 1)

OFFICIELE AANMELDING


Aanmelding (1e ronde) vindt plaats van 6 maart 2017 t/m 16 maart 2017
(iedere schooldag tussen 08.00 en 17.00 uur) en
op maandagavond 6 maart, woensdagavond 8 maart, maandagavond 13 maart en
woensdagavond 15 maart van 14.00-19.00uur.



Ouder(s)/verzorger(s) geven de documenten persoonlijk af op Carré College. De leerling is bij
het gesprek aanwezig.

Documenten:
Voor leerlingen uit de gemeente Rotterdam:






Een ‘passend’ adviesformulier van de basisschool
De unieke code waarmee via Onderwijs Transparant het volledig ingevulde Onderwijskundig
Rapport (OKR) door de ontvangende school kan worden opgevraagd. (Deze gegevens worden
voor 6 maart door de basisschool verstrekt).
Legitimatiebewijs van de leerling
1 Pasfoto van de leerling

Voor Leerlingen uit andere gemeenten:





Een ‘passend’ adviesformulier van de basisschool
Het volledige ingevulde Onderwijskundig rapport (OKR) of de toegang daartoe.
(Deze gegevens worden voor 6 maart door de basisschool verstrekt).
Legitimatiebewijs van de leerling
1 Pasfoto van de leerling

PLAATSINGSPROCEDURE


Voor schooljaar 2017-2018 zijn er in klas 1 op Carré College 80 plaatsen beschikbaar .
Het advies van de basisschool is: VMBO-BL, VMBO-KL of VMBO-GL/TL.

AANMELDING
Indien er meer leerlingen worden aangemeld dan de 80 beschikbare plaatsen, zullen de volgende
regels worden gehanteerd.



Leerlingen van wie er al een gezinslid onderwijs volgt op Carré College hebben voorrang.
Het is nog nooit nodig geweest om over te gaan tot loting in verband met overaanmelding!

TOELATING
Op 21 maart 2017, voor 13.00 uur, zal de lijst met toelaatbare en niet-toelaatbare leerlingen op de
website van Carré College geplaatst worden.

Ronde 2
In ronde 2 wordt dezelfde procedure doorlopen als in ronde 1. De aanmeldingen vinden plaats in de
periode van 22 maart tot en met 3 april 2017. De plaatsingsuitslag van ronde 2 wordt op 6 april 2017
bekendgemaakt.

Ronde 3
In ronde 3 wordt dezelfde procedure doorlopen als in ronde 1 en 2. De aanmeldingen vinden plaats
in de periode van donderdag 7 april tot en met 17 april 2017. De plaatsingsuitslag van ronde 3 wordt
op 21 april 2017 bekendgemaakt.

INFORMATIE/VRAGEN
Voor meer informatie over de plaatsingsprocedure verwijzen we naar




www.foko.nl (de Rotterdamse plaatingswijzer)
www.schoolkeuzerotterdam.nl
www.schoolprofielen.nl

Voor vragen kunt tijdens schooldagen telefonisch terecht bij



Dhr. M. Martha 010-4771944
Dhr. H. El Arrag 010-4771944/06-11334468

