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Aanmeldingsavonden 
Nieuwe leerlingen kunnen zich aanmelden tijdens de aanmeldingsavonden op 13 of 
14 maart 2019. Vooraf ontvangen de basisscholen aanmeldingsformulieren. Deze 
kunnen thuis door de ouders en leerling worden ingevuld. Aanmelden doet u op de 
door u en uw kind gekozen locatie van Het Stedelijk Lyceum. (Heeft u geen formulier 
ontvangen van de basisschool, dan kunt u uw kind ook digitaal aanmelden via onze 
website door het formulier te downloaden, op te slaan en naar ons te mailen. Wij 
zorgen er dan voor dat het aanmeldingsformulier geprint klaar ligt op de door u 
aangegeven locatie om met u door te nemen en te ondertekenen op 13 of 14 maart.) 
Heeft uw kind een eigen ID-bewijs wilt u dit dan meenemen om dit bij de aanmelding 
van uw kind te laten zien.  Na inleveren van een volledig ingevuld 
aanmeldingsformulier ontvangt  u eind maart een brief van Het Stedelijk Lyceum, 
waarin staat dat de leerling is aangemeld.  
 
Contact met de basisschool 
De basisschool draagt zorg voor het schooladvies. Conform de wetgeving zal dit 
advies door Het Stedelijk Lyceum worden overgenomen. Het Stedelijk Lyceum 
bekijkt het onderwijskundig rapport, het leerlingvolgsysteem en het advies van de 
basisschool. We bespreken dit vervolgens met de basisschool tijdens een warme 
overdracht. Aan de hand van deze gegevens wordt bepaald welke leerlingen 
plaatsbaar zijn op de locatie van hun keuze. Indien nodig, zal voor extra informatie 
contact worden opgenomen met ouders en basisschool. Wanneer een leerling voor 
een specifieke interesse of klas wordt aangemeld, kan selectie onderdeel uitmaken 
van de plaatsingsprocedure.  
 
Bericht van de locatie 
Uiterlijk 27 april 2019 ontvangt u van de locatie waar uw zoon of dochter is 
aangemeld schriftelijk bericht over de plaatsing. Van de leerlingen die niet geplaatst 
kunnen worden op de locatie van hun keuze wordt met de ouders contact 
opgenomen.  
 
Meer informatie 
Voor vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze procedure kunt u contact 
opnemen met de locaties van Het Stedelijk Lyceum. Op de website 
(www.hetstedelijk.nl) staat onder de button “groep 7/8" onder het kopje “aanmelden” 
vermeld bij wie u terecht kunt voor nadere informatie. 
 

Wij zien de aanmelding van uw zoon/dochter voor een locatie van Het Stedelijk 
Lyceum graag tegemoet.  

http://www.hetstedelijk.nl/

