
TOELATINGSPROCEDURE WERKPLAATS KINDERGEMEENSCHAP 
Schooljaar 2021-2022 

 

Aanmelding 
De Werkplaats Kindergemeenschap gebruikt bij de aanmelding en plaatsing van 

nieuwe leerlingen in de brugklas de volgende gegevens van de basisschool: 

 
 Het advies van de basisschool 

 Het onderwijskundig rapport. Dit is de rapportage van de basisschool zoals 

opgenomen in het digitaal aanmeldingsplatform. Voor leerlingen van buiten de 

regio Zuidoost Utrecht en Utrecht Stad wordt hier het verslag van de basisschool 

bedoeld.  
 

Aanmelding kan alleen plaatsvinden wanneer alle bovenstaande gegevens bij ons bekend 

zijn. De basisscholen hebben vanwege de coronamaatregelen landelijk iets langer de tijd 

gekregen voor het geven van het schooladvies. Daarom is de uiterste aanmelddatum 

verschoven naar 15 maart 12.00 uur. Voor het aanleveren wordt een digitaal 

aanmeldingsplatform gebruikt. Wanneer een kind voor meerdere scholen is aangemeld 

dan wordt deze aanmelding in de opgegeven voorkeursvolgorde in behandeling genomen. 

Dat geschiedt in verschillende rondes. 

 

Toelaatbaarheid 
Aan de hand van bovenstaande gegevens bepaalt de toelatingscommissie van de 

Werkplaats of en voor welk type brugklas het kind toelaatbaar is. De Werkplaats 

kent drie soorten eerste klassen: 

 
 Brugklas 1 mavo/havo 

 Brugklas 1 havo/atheneum 

 Klas 1 gymnasium 

 

De bepaling van de toelaatbaarheid tot een van deze klassen gebeurt op basis van het 

basisschool-advies én de gegevens uit het onderwijskundig rapport, zoals boven 

omschreven. In ons schoolondersteuningsprofiel is nadere informatie te vinden over welke 

onderwijsondersteuning de Werkplaats wel en niet kan bieden. 

 

http://www.wpkeesboeke.nl/wp/vo/vo-algemeen/onderwijs/begeleiding 

 

 

Plaatsing 
Op de Werkplaats hebben we voor schooljaar 2021-2022 plek voor 9 brugklassen: 2 

gymnasium, 3 havo/vwo en 4 mavo/havo. Bij voldoende aanmeldingen wordt 60% van de 

plaatsen vrijgehouden voor kinderen woonachtig in de gemeente De Bilt(*). Kinderen 

worden geplaatst in de volgorde van de onderstaande categorieën. 

 
I. werkers van onze eigen basisschool en kinderen van werknemers van de 

Werkplaats  
II. broertjes en zusjes van kinderen die op onze school zitten (**)  

III. alle overige aanmeldingen 

Wanneer er binnen een categorie meer aanmeldingen zijn dan plaatsen vrij zijn, dan 

wordt er binnen die categorie geloot. Lotingen gebeuren onder de verantwoordelijkheid 

van een notaris. 

 

(*) Blijkens de gemeentelijke basisadministratie (GBA) 

(**) Onder deze regeling vallen ook biologische en wettelijke (half)broertjes of 

(half)zusjes, of kinderen uit samengestelde gezinnen als zij hetzelfde hoofd woonadres 

aanhouden, blijkens de gemeentelijke basisadministratie (GBA). 

 
 

http://www.wpkeesboeke.nl/wp/vo/vo-algemeen/onderwijs/begeleiding


 

Tijdschema aanmelding nieuwe werkers 
 

Datum  

Vanaf 15 
november 

2020 

Kan de informatie voor aanstaande eerstejaars en hun 
ouders worden ingezien op 

www.wpkeesboeke.nl/schoolwijzer. 

Vrijdag 29 

januari en 

zaterdag 30 
januari 2021 

Open Huis op de Werkplaats 

Kindergemeenschap 
Zie ook hiervoor onze Schoolwijzer: 
www.wpkeesboeke.nl/schoolwijzer. 

Vanaf 17 

februari 

2021 

Voor leerlingen buiten de regio’s Zuidoost Utrecht en Utrecht 

Stad is er de mogelijkheid om ons eigen aanmeldingsformulier 

op te vragen bij de receptie. 

Uiterlijk 17 

februari 

2021 

Ouders leveren machtigingsformulier in bij de basisschool 

Vanaf 18 

februari 
2021 

Start de digitale aanmelding door de basisschoolleerkracht. 

Zie hieronder voor de volledige procedure 

10 maart 

15 maart 

Worden ontvangstbevestigingen verzonden 

15 maart 

2021 12.00 

uur 

Uiterste datum van invoeren digitale aanmelding. Uiterste 

datum inzenden aanmeldingen. Alleen complete dossiers 
worden in behandeling genomen. 

1 april 

2021  

Bericht van plaatsing of uitloting. 

Zowel ouders als basisschool krijgen bericht van plaatsing of 

uitloting. Van uitgelote leerlingen van buiten de regio’s 

Zuidoost Utrecht en stad Utrecht wordt het dossier 
teruggestuurd aan de ouders. 

 
Bijlage: Aanmeldingsprocedure 2021-2022 Regio Zuidoost Utrecht  

http://www.wpkeesboeke.nl/schoolwijzer
http://www.wpkeesboeke.nl/schoolwijzer


Aanmeldingsprocedure in de regio Zuid-Oost Utrecht 

Stap 1. 
Ouder(s)/verzorger(s) bespreken met de leerkracht van de basisschool voor welke 

onderwijssoort en type brugklas hun zoon of dochter wordt aangemeld. Zij geven daarbij 

een school van eerste keuze aan én een school van tweede keuze. 

N.B.: Deze keuzes betekenen geen garantie dat het kind op één van deze scholen geplaatst 

wordt. Sommige scholen voor voortgezet onderwijs kunnen een beperkt aantal leerlingen 

toelaten. 

De keuzes worden door de leerkracht in het formulier aanmelding 

voortgezet onderwijs Regio Zuidoost Utrecht (het zogenaamde 

overstap adviesformulier) vastgelegd. Omdat de basisschool 

het formulier digitaal verstuurt, moet de basisschool door de 

ouder(s)/verzorger(s) gemachtigd worden de aanmelding te 

verzorgen. Machtigingsformulieren zijn verkrijgbaar op de 

basisschool. 

 

 

Stap 2. 
De ouder(s)/verzorger(s) moeten het machtigingsformulier tijdig inleveren bij de 

basisschool. De basisschool meldt de leerling aan middels het digitale aanmeldingsformulier 

dat voor alle voortgezet onderwijsscholen gelijk is. De periode van aanmelden loopt van 18 

februari tot en met 15 maart (12.00 uur) 2021. Een onderwijskundig rapport (het 

zogenaamde OKR) wordt bij de aanmelding gevoegd. In dit onderwijskundig rapport staat 

het advies van de basisschool voor het best passende vervolgniveau voor uw kind, de 

resultaten uit het leerlingvolgsysteem en/of aanvullende onderwijskundige informatie. 

Leerlingen met een advies praktijkonderwijs of vmbo met leerwegondersteuning (lwoo) 

kunnen al vanaf 1 oktober 2020 worden aangemeld. De leerkracht van groep 8 is hiervan 

op de hoogte. 

 

Stap 3. 
Kort na 15 maart krijgen ouder(s)/verzorger(s) van de school voor voortgezet onderwijs 

een ontvangstbevestiging van de aanmelding. Als er op een vo-school meer aanmeldingen 

zijn dan plaatsen, is het mogelijk dat er loting plaats moet vinden. Ouder(s)/verzorger(s) 

ontvangen hierover van de school nader bericht. Eventuele lotingprocedures van de vo-

scholen zijn te vinden op hun websites. 

 

Stap 4. 
Op 1 april 2021 verstuurt de school van eerste keuze per e-mail het bericht van plaatsing 

en een definitief inschrijvingsformulier naar de ouder(s)/verzorger(s). 

Dit inschrijvingsformulier moet direct worden teruggestuurd naar de vo-school waar het 

kind geplaatst is. Ook de basisschool ontvangt een bericht van plaatsing, via het digitale 

aanmeldplatform. Als een leerling na aanmelding op een vo-school is toegelaten, kan de 

aanmelding na de plaatsingsrondes niet meer ingetrokken worden om een toelating op een 

andere school te regelen 

 

Uitgeloot in de eerste ronde? 
Is een leerling in de eerste ronde uitgeloot dan wordt door de basisschool in samenspraak 

met de ouders de aanmelding doorgezet naar de school van tweede keuze. De aanmelding 

op de school van tweede keuze is uiterlijk 7 april 2021 gedaan bij de vo-school door de 

basisschool van uw kind. Op 2 april 2021 worden de scholen met beschikbare plaatsen voor 

een tweede ronde bekend gemaakt aan de basisschool van uw kind en via de websites van 

de scholen. 

 

De vo-school van de tweede keuze verstuurt op 9 april 2021 het bericht over plaatsing 

voor de tweede ronde per e-mail naar de ouder(s)/verzorger(s).  

 

 

 

 

 



Mocht onverhoopt ook de vo-school van de tweede keuze niet tot plaatsing kunnen 

overgaan, dan wordt in overleg met de basisschool uiterlijk 15 april 2021 een derde keuze 

gemaakt. De leerkracht van de basisschool kan de keuze voor de derde school digitaal 

toevoegen in het digitale aanmeldplatform, waardoor dit voor de vo-school direct zichtbaar 

wordt. De vo-school van de derde keuze verstuurt op 20 april 2021 het bericht over 

plaatsing 

voor de derde ronde per e-mail naar de ouder(s)/verzorger(s). 

 


