
 

 

 

 

 

 

 

 

Meppel, januari 2023 

 

 

Geachte ouder(s), verzorger(s), 

 

 

Wij zijn blij dat u in het zoeken naar een geschikte school voor uw kind gekozen hebt voor het 

Greijdanus College in Meppel. 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. 

 

De aanmelding voor de meeste scholen verloopt digitaal, via Overstapservice Onderwijs (OSO).  

Voor de digitale aanmelding geldt het volgende: 

De leerlinggegevens worden digitaal van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gestuurd. Uw 

basisschool is daarvan op de hoogte. Er blijft echter wel een klein deel op papier over waar ook een 

handtekening op gezet moeten worden. Dit Ouderformulier digitale aanmelding ontvangt u van de 

basisschool. Wij willen u vragen dit papieren formulier in te vullen, te ondertekenen en in te 

leveren bij de basisschool. 

 

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. 

 

Het aanmeldingsformulier dient uiterlijk 15 maart 2023 bij het Greijdanus ingeleverd te zijn. 

Het is van belang dat we de aanmeldingsformulieren via de basisscholen tijdig in ons bezit hebben. 

Voor aanmelding voor het lwoo vragen we 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 voeren wij een 

kennismakingsgesprek. In dit gesprek gaat het over identiteit en maken we nader kennis met elkaar. 

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. 

 

Op de volgende data worden de gesprekken (ong. 30 min.) georganiseerd. Wij vragen u hiermee 

rekening te houden in uw agenda. Wilt u zich via onze website https://greijdanus.nl/aanmelden-
kennismakingsgesprek/    hiervoor inschrijven wanneer u het aanmeldingsformulier 

verstuurt/inlevert?  

 

Woensdag 12 april 2023  19.00 – 21.30 uur 

Dinsdag 18 april 2023   19.00 – 21.30 uur     

 

pagina 1 van 2 

 

 

 

 

https://greijdanus.nl/aanmelden-kennismakingsgesprek/
https://greijdanus.nl/aanmelden-kennismakingsgesprek/


 

 

 

 

Plaatsing leerroute 

In welke leerroute we uw kind plaatsen wordt bepaald door het niveau advies van de basisschool. 

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de informatie op het aanmeldingsformulier van de basisschool 

en de gegevens die digitaal door de basisschool worden aangeleverd. De plaatsing zullen we ook 

weer naar u bevestigen. 

 

 

Belangrijke data 

Onderstaande data zijn voor u en uw kind belangrijk: 

 
Vrijdag 27 januari 2023 Open Dag Greijdanus Meppel (zie website voor meer info)  
Woensdag 15 februari 2023 voorlichtingsavond (online +fysiek) Greijdanus Meppel voor 

ouders 
Woensdag 15 maart 2023   Uiterste inleverdatum aanmeldingsformulieren 
Woensdag 5 juli 2023 Brugklasmiddag (14.30 uur – 15.30 uur),  

de leerling krijgt hiervoor een uitnodiging met alle nodige 
informatie. 

 

 

 

Meer informatie over deze activiteiten kunt u vinden op onze website: www.greijdanus.nl/meppel 

 

 

 

Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn geweest en wensen u verder een gezegend 2023 

toe. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

G. Hulzebosch, adjunct directeur onderbouw  g.hulzebosch@greijdanus.nl 
J.M. Schutte-Willering, ondersteuningscoördinator j.m.schutte@greijdanus.nl 
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