
 

  Aanmelding januari 2017 
 

 

Aanmeldingsprocedure  

Het Stedelijk Lyceum  
Schooljaar 2017-2018 
Informatie voor  
ouders en verzorgers 

 
 

Uiterlijk 22 maart 2017 aanmelden 
Nieuwe leerlingen kunnen zich aanmelden door middel van een volledig ingevuld 
aanmeldingsformulier voor schooljaar 2017-2018 op een van de locaties van Het 
Stedelijk Lyceum. Meestal wordt deze aanmelding verzorgd door de basisschool, 
maar het is ook mogelijk dat ouders rechtstreeks aanmelden bij de school van hun 
keuze. Het aanmeldingsformulier kunt u tot uiterlijk 22 maart 2017 sturen naar de 
locatie van eerste keuze, waarna u een brief van deze locatie ontvangt, waarin staat 
dat de leerling is aangemeld.  
 
Contact met de basisschool 
De basisschool draagt zorg voor een goed onderbouwd eenduidig schooladvies, 
rekening houdend met de vaardigheden van de leerling en overige relevante leerling 
kenmerken. Het Onderwijskundig Rapport, het leerlingvolgsysteem, en het advies 
van de basisschool worden bekeken. 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 met ouders en basisschool worden opgenomen. 
Wanneer een leerling voor een specifieke interesse of klas wordt aangemeld, kan 
selectie onderdeel uitmaken van de plaatsingsprocedure.  
 
Uiterlijk 21 april 2017 schriftelijke reactie van de locatie 
Uiterlijk 21 april 2017 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 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 “informatie voor groep 7/8” vermeld bij 
wie u terecht kunt voor nadere informatie. 
 
We verwelkomen uw zoon/dochter graag op een locatie van Het Stedelijk Lyceum. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
(Naam Directeur) 
Directeur locatie Het Stedelijk Lyceum (naam locatie) 
 
 


