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Procedure toelating nieuwe leerlingen voor het 1e leerjaar – 2022-2023 
 

1. De aanmelding voor kinderen uit de Vechtstreek, De Ronde Venen en Utrecht loopt via de 

basisschool d.m.v. de POVO-procedure naar het VO Stichtse Vecht; zie ook 

www.broklede.nl/groep 8.  Leerlingen buiten deze regio’s melden zich voor 14 maart 2022 

aan via dit aanmeldingsformulier. Leerlingen die zich na deze datum aanmelden worden 

niet ingeschreven.  

2. De ouder(s)/verzorger(s) buiten de regio ontvangen een ontvangstbevestiging.   

3. De toeleverende basisscholen leveren de scores, het leerlingvolgsysteem en hun eigen 

schooladvies aan via het digitale overdrachtssysteem Onderwijs Transparant.  

4. De scholen buiten de gemeenten Stichtse Vecht, De Ronde Venen en Utrecht leveren de 

gegevens separaat aan. 

5. Het leerlingensecretariaat voegt alle gegevens samen en overhandigt deze gegevens aan 

de toelatingscommissie. 

6. Een lid van de toelatingscommissie kan contact opnemen met de toeleverende basisschool 

om informatie te vragen over de toelating en de plaatsing van de leerlingen.  

7. De toelatingscommissie neemt samen met de schoolleiding het besluit over de toelating. 

De uitslag wordt op 30 maart 2022 schriftelijk aan de betrokkenen meegedeeld. Het 

toelatingsbeleid is als volgt: leerlingen die woonachtig zijn in het voedingsgebied van de 

school dan wel een school gevolgd hebben in de regio worden toegelaten op basis van de 

volgende criteria: 

• er moet plaats zijn in het betreffende leerjaar/stroom (havo, tweetalig havo, 

havo/vwo, vwo of tweetalig vwo);  

• de leerling komt uit of verhuist in de zomer naar regio De Vechtstreek; 

• de leerling moet minimaal een authentiek havoadvies van zijn/haar vorige school 

hebben om plaats te nemen op Broklede; Leerlingen met een havoadvies 

worden geplaatst in een havo of een havo/vwo brugklas, leerlingen met een 

vwo-advies worden geplaatst in een vwo of een havo/vwo brugklas.   

• LVS scoreverloop; hiervoor worden de toetsen begrijpend lezen, spelling en 

rekenen/wiskunde gebruikt. Om een goed beeld te krijgen van de ontwikkeling 

van leerlingen worden de scores van groep 6 t/m 8 bekeken; 

• de leerling moet een positief advies van zijn/haar vorige school over 

werkhouding en gedrag hebben; 

• de leerling heeft een positief beeld van Broklede en is bereid zich in te zetten 

voor goede resultaten.  

• Leerlingen die door een verhuizing naar Broklede komen, worden bij gebleken 

geschiktheid geplaatst als er voldoende ruimte beschikbaar is. 

Aanvullende criteria voor aanmelding tweetalig havo en tweetalig vwo. De leerling heeft: 

• een positief advies van de toeleverende school voor het volgen van thavo, tvwo. 

• een positief resultaat van een taaltoets die op Broklede wordt afgenomen.  

8. Als uit de adviezen van de basisschool geen eenduidigheid naar voren komt, kan de 

toelatingscommissie adviseren tot het plaatsnemen in de mavo/havo klas op de Rientjes 

Mavo. 

https://www.naarhetvo.nl/
https://broklede.nl/wp-content/uploads/sites/2/2021/10/aanmeldingsformulier-onderbouw-2022-2023.pdf
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9. Als ouders/verzorgers, zonder de nadrukkelijke wens van de basisschool of van Broklede, 

een eigen onderzoek doen naar de mogelijkheden van het kind, dan worden de resultaten 

hiervan niet meegenomen in de besluitvorming rondom de toelating en plaatsing. 

10. Voor leerlingen die in de tweede ronde naar Broklede willen komen hanteren wij de 

VO-agenda. Daar komt ook in te staan in welke stromen nog plek is. 

https://www.naarhetvo.nl/agenda-volledig

