Beste ouders en 8e-groepers,
Leuk dat jullie geïnteresseerd zijn in het Barlaeus! Mocht je je bij ons willen aanmelden, kan dat
vanaf maandag 27 februari tot en met vrijdag 10 maart 2017, iedere dag van 14.30 – 16.30 uur bij
de administratie. Wij nemen dit jaar 145 leerlingen aan.
Bij de aanmelding (mèt kind) graag meenemen:
•
het originele aanmeldingsformulier van de basisschool
•
een kopie van het paspoort (of id -kaart) van het kind
•
de ondertekende lijst met voorkeursscholen
Het Barlaeusgymnasium hanteert de regelingen zoals vastgelegd in de kernprocedure Amsterdam;
dit betekent dat alleen kinderen met een VWO-advies zich bij ons mogen inschrijven. De basisschool
baseert de adviezen op de informatie uit het Leerlingvolgsysteem van de groepen 6, 7 & 8 en
uiteraard hun eigen observaties.
Zo gauw een kind is aangemeld, nemen wij de aanmelding in behandeling. We doen dit aan de hand
van een check op het basisschooladvies, de vaste set gegevens uit het leerlingvolgsysteem en overige
onderwijskundige informatie. Als het advies naar ons oordeel goed onderbouwd is op basis van deze
gegevens, is de leerling op alle Amsterdamse scholen in het vwo toelaatbaar. Als het advies niet naar
behoren is onderbouwd, nemen we contact op met de basisschool. Op woensdag 5 april is uiterlijk
bekend wie bij ons geplaatst zijn via het centrale matchingssysteem.
Leerlingen van buiten Amsterdam kunnen zich bij ons aanmelden met een vwo-advies; uiteraard
verzoeken wij dezelfde onderbouwing van dit advies als bij Amsterdamse kinderen. Ouders en
basisschool zijn verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van de onderbouwing van dit advies
(binnen de behandelperiode, zie onder). Leerlingen van buiten Amsterdam moeten daarnaast een
verklaring ondertekenen dat ze zich alleen binnen Amsterdam hebben aangemeld. Om gelijke kansen
voor Amsterdamse en niet-Amsterdamse kinderen te bewaken, nemen wij altijd contact op met
scholen buiten Amsterdam om te controleren of een kind zich niet en in Amsterdam en buiten
Amsterdam heeft ingeschreven.
Het Barlaeus heeft een aantal jaren geleden het voortouw genomen in het afschaffen van de
bestaande voorrangsregelingen. Er is een notarieel vastgelegde lijst van leerlingen die volgens de
overgangsregeling nog recht hebben op voorrang; leerlingen die gebruik willen maken van het recht
op voorrang, dienen dat aan te geven op de voorkeurslijst.
Kinderen die gebruik willen maken van de Hardheidsclausule, dienen dit zo spoedig mogelijk, maar in
ieder geval uiterlijk 2 maart 2017 aan te vragen (inclusief eventueel bewijs) bij ondergetekende.

Nog even alles op een rijtje:
Benodigd advies:
 vwo
Data aanmelding
 aanmeldingsronde: 27 februari – 10 maart 2017
 behandelingsronde: 13 maart – 30 maart 2017
 plaatsing: 5 april 2017
Buiten-Amsterdam
 aanmelding inclusief verklaring “aanmelding loting & matching Amsterdam”
 ouders en basisschool zijn verantwoordelijk voor tijdige onderbouwing van het advies
Hardheidsclausule
 uiterlijk 2 maart 2017 onderbouwd aanvragen bij Margriet Bosman
Voorrang
 recht op voorrang geldt slecht voor leerlingen die op de notarieel vastgelegde overgangslijst
staan.
Voor vragen kunnen jullie altijd bellen of mailen met Margriet Bosman, conrector onderbouw
(mbosman@barlaeus.nl/020-6263396).

Margriet Bosman
Conrector

