
 

 

Zwolle, januari 2022 

 

Geachte ouder(s), verzorger(s), 

 

Wij zijn blij dat u samen met uw kind hebt gekozen voor het Greijdanus in Zwolle. In deze brief willen we 

uitleg geven over het vervolg; de aanmeldingsprocedure en andere zaken die geregeld (moeten) worden 

voordat uw kind daadwerkelijk naar school gaat.  

 

Bij dit aanmeldingsformulier ontvangt u twee brochures die van belang zijn om te lezen: 

1. Identiteitsdocument: onze school wil werk maken van haar gereformeerde identiteit. Hoe we daaraan 

invulling willen geven staat beschreven in dit document.  

2. Folder met informatie over inschrijving van leerlingen in relatie tot identiteit. 

 

In het voorjaar van 2022 staat er actuele informatie over het vervoer op onze website:  

https://greijdanus.nl/vervoer 

 

De aanmeldingsformulieren dienen uiterlijk 15 maart bij het Greijdanus ingeleverd te zijn. 

 

Het aanmeldingsformulier is het zgn. Zwolse aanmeldingsformulier dat door alle VO scholen in Zwolle 

wordt gebruikt. Wilt u als ouders de bladzijden 2, 3, 4 en 8 invullen en de basisschool zal de bladzijden  

1, 5, 6 en 7 invullen. 

Het is belangrijk dat het aanmeldingsformulier door u als ouder(s) ondertekend wordt. Zonder 

handtekeningen is de aanmelding niet geldig! 

 

Het is van groot belang dat we de aanmeldingsformulieren tijdig in ons bezit hebben. De uiterlijke 

inleverdatum is 15 maart 2022, maar we ontvangen de aanmeldingen liever nog eerder. Let u er hierbij op 

dat de basisschool ook een deel moet invullen.  

 

Voor aanmelding van leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte vragen we dringend om 

vroegtijdige aanmelding.  

Na het insturen van het aanmeldingsformulier verloopt het aanmeldproces als volgt: 

 

Kennismakingsgesprek identiteit nieuwe ouders. 

Met alle ouders die voor het eerst een kind aanmelden op het Greijdanus willen we een 

kennismakingsgesprek voeren. In dit gesprek gaat het over identiteit, niet over het niveau of de klas waar 

u uw kind graag geplaatst wilt zien. In de brochure die bijgevoegd is, vindt u ook een verklaring. Deze 

wordt door ouders en school ondertekend tijdens het kennismakingsgesprek. Zo is duidelijk wat we van 

elkaar mogen verwachten op dit gebied. 

De kennismakingsgesprekken vinden normaal gesproken op school plaats. Vooralsnog gaan we ervan uit 

dat dit voorjaar 2022 ook gaat gebeuren, mochten er door corona andere ontwikkelingen zijn, dan wordt 

u daar voortijdig over geïnformeerd. 

 

 

 



 

Als het voor u uw eerste kind is wat u inschrijft voor het Greijdanus willen wij u verzoeken u in te 

schrijven voor een kennismakingsgesprek. 

De inschrijving staat vanaf 1 maart open via onze website https://greijdanus.nl/aanmelden-

kennismakingsgesprek/  

Tot uiterlijk 15 maart (de uiterste inleverdatum van het aanmeldformulier) 

        

Plaatsing onderwijsrichting 

Wanneer de basisschool met u als ouders het adviesgesprek heeft gevoerd en tot een uiteindelijk advies 

komt zullen wij op Greijdanus dit advies overnemen.  

Uiterlijk 23 april ontvangt u van het Greijdanus bericht waarin vermeld wordt waar uw kind geplaatst is.  

 

Belangrijke data 

 

15 maart 2022      : Uiterste inleverdatum inschrijfformulieren 

19 januari 2022    : Open lesmiddag; https://greijdanus.nl/event/open-lesmiddag-zwolle-19-januari/ 

26 januari 2022    : Open Dag (onder voorbehoud i.v.m. Corona) 

1 febr. 2022          : 19.45 uur voorlichtingsavond nieuwe ouders 

2 februari 2022     : Open Lesmiddag; https://greijdanus.nl/event/open-lesmiddag-zwolle-2-februari/  

6 juli 2022            : Introductiedag: rond 24 juni krijgt uw kind hiervoor een uitnodiging met alle 

                               informatie. Bij deze uitnodiging ontvangt u ook de informatie over de klas waarin uw  

                               kind geplaatst is en wie de mentor is. 

Afhankelijk van de situatie rond Corona, worden voorlichtingen op locatie of digitaal verzorgd. U wordt, 

als u zich heeft opgegeven, tijdig geïnformeerd. 

 

Meer informatie over de activiteiten kunt u vinden op onze website: 

http://www.greijdanus.nl/Zwolle/Groep_8/Activiteiten  

 

Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn geweest en wensen u een gezegend 2022 toe. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

A. de Koning        038-4698689 pro, bb, kbtl/structuurklas 

T. Wendt             038-4698691 tl-th onderbouw 

H. van Eijsden     038-4698581 hv 1 

H.J. Boersma       038-4698692 vwo-delta 1,2,3  

 

https://greijdanus.nl/aanmelden-kennismakingsgesprek/
https://greijdanus.nl/aanmelden-kennismakingsgesprek/
https://greijdanus.nl/event/open-lesmiddag-zwolle-19-
https://greijdanus.nl/event/open-lesmiddag-zwolle-2-februari/
http://www.greijdanus.nl/Zwolle/Groep_8/Activiteiten

