Tijdpad aanmeldingsprocedure brugklas cursus 2019-2020
21 januari 2019: Voorlichtingsavond voor ouders over de daltonwerkwijze. Aanvang: 19.30 uur.
25 januari 2019 : Open Dag van 16.00 tot 21.00 uur

Procedure voor de reguliere brugklassen:
11 februari t/m 22 februari 2019 - 1e aanmeldingsperiode:
- inleveren aanmeldformulier aan bij school eerste keuze (VO - school verwerkt keuzes)
- Leerlingen van de basisscholen die niet aan de Haagse BOVO-procedure deelnemen, leveren
het onderwijskundig rapport en voorlopig aanmeldformulier in.
04 april 2019
Bericht van plaatsing per email aan ouders door BOVO en DDH (regulier, TTO en theater) .
Uiterlijk op donderdag 11 april 2019 dient de plaatsing te worden bevestigd d.m.v. het invullen en
ondertekenen van het definitieve inschrijfformulier op de administratie.
08 april 2019
Dalton Den Haag plaatst op website de Scholenwijzer.nl indien van toepassing aantal beschikbare plaatsen
in de brugklas.

08 april t/m 12 april 2019 – 2e aanmeldingsperiode

Procedure theaterbrugklas:
25 januari t/m 06 februari:
- Periode van digitaal aanmelden voor auditie op de administratie van Dalton Den Haag;
- Inleveren BOVO-aanmeldkaart (in verband met het advies en opvragen onderwijskundig rapport van
de basisschool);
- Leerlingen van de basisscholen die niet aan de Haagse BOVO-procedure deelnemen leveren het
onderwijskundig rapport in;
09 & 10 februari:
- Audities theaterklas (uitnodiging volgt)
15 februari:
- Bekendmaking toelaatbaarheid leerlingen theaterklas per email
11 februari t/m 22 februari 2019:
- bij een positief advies betreffende toelaatbaarheid dient een aanmeldformulier worden
ingeleverd met als eerste keuze Dalton Theaterklas (VO - school verwerkt keuzes).
04 april:
- Bericht van plaatsing per email aan ouders door BOVO en DDH (eind van de dag).
Uiterlijk op donderdag 11 april 2019 dient de plaatsing te worden bevestigd d.m.v. het invullen en
ondertekenen van het definitieve inschrijfformulier op de administratie.

Procedure voor de tweetalige brugklas:
25 januari t/m 04 februari:
- Periode van digitaal aanmelden voor intake op de administratie van Dalton Den Haag
- Inleveren BOVO-aanmeldkaart (in verband met het advies en opvragen onderwijskundige gegevens van de
basisschool);
- Leerlingen van de basisscholen die niet aan de Haagse BOVO-procedure deelnemen, leveren het
onderwijskundig rapport in.
06 februari:
- Schriftelijke intake tweetalige brugklas (uitnodiging volgt);
15 februari:
- Bekendmaking toelaatbaarheid leerlingen tweetalige brugklas per email
11 februari t/m 22 februari 2019:
- bij een positief advies betreffende toelaatbaarheid dient een aanmeldformulier worden
ingeleverd met als eerste keuze Dalton TTO (VO - school verwerkt keuzes).
04 april:
- Bericht van plaatsing per email aan ouders door BOVO en DDH (eind van de dag).
Uiterlijk op donderdag 11 april 2019 dient de plaatsing te worden bevestigd d.m.v. het invullen en
ondertekenen van het definitieve inschrijfformulier op de administratie.

Procedure voor leerlingen die onderwijs in het buitenland volgen:
Voor deze leerlingen geldt eveneens de bovenvermelde inschrijfprocedure. De ouders zorgen er voor dat
onderwijskundige gegevens tijdig in ons bezit zijn. U kunt mailen naar dhr. B. de Liema
(bliema@daltondenhaag.nl). De school neemt vervolgens contact met u op om uitsluitsel te geven en
eventueel verdere afspraken te maken.

