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Tijdpad aanmeldingsprocedure brugklas cursus 2021-2022 

De VO-besturen van het VO Platform hebben besloten  dat er in de oriëntatieperiode (ma 4 jan t/m vr 5 feb) 

op geen enkele wijze fysieke wervingsactiviteiten plaats mogen vinden.  

Om de leerlingen en ouders toch te kunnen informeren hebben wij gekozen voor online forums voor 

leerlingen van groep 8 en hun ouders. Ouders zich kunnen inschrijven via de website.   

Bekijk de website voor de meest actuele informatie. 

 

Online forums 

13 januari 19.30 uur - 20.30 uur online forum voor leerlingen en ouders  

14 januari 19.00 uur - 19.30 uur  online event tto in the spotlights 

14 januari 20.00 uur - 20.30 uur online event theaterklas in the spotlights 
 

 

Hieronder vindt u informatie over de procedure voor de reguliere brugklas, de theaterbrugklas en de 

tweetalige brugklas. 

 

Procedure voor de reguliere brugklassen: 

8 februari t/m 19 februari 2021 - 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. 

31 maart 2021 

Bericht van plaatsing per email aan ouders door BOVO.  

DDH (regulier, TTO en theater) verstuurt alleen aan geplaatste leerlingen een bericht van plaatsing.  

Uiterlijk op donderdag 8 april 2021 dient de plaatsing te worden bevestigd d.m.v. het invullen en 

ondertekenen van het definitieve inschrijfformulier op de administratie.  

 

1 april 2021 

Dalton Den Haag plaatst op website de Scholenwijzer.nl, indien van toepassing, het aantal beschikbare 

plaatsen in de brugklas. 

 

6 april  t/m 13 april 2021 – 2e aanmeldingsperiode 
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Procedure theaterbrugklas: 

14 januari 2021 20.00 uur - 20.30 uur 

Online event theaterklas in the spotlights 
 

15 januari t/m 26 januari 2021 

Periode van digitaal aanmelden voor auditie op de administratie van Dalton Den Haag; 

 

30 & 31 januari 2021 

Audities theaterklas (uitnodiging volgt na aanmelding uiterlijk op 27 januari 2021) 

 

10 februari 2021 

Bekendmaking toelaatbaarheid (plaatsbaar/niet plaatsbaar) leerlingen theaterklas per email 

10 februari  t/m 19 februari 2021 

Bij een positief advies betreffende toelaatbaarheid dient een aanmeldformulier worden ingeleverd met als 

eerste keuze Dalton Theaterklas  (VO-school verwerkt keuzes).  

 

31 maart 2021 

Bericht van plaatsing per email aan ouders door BOVO.  DDH verstuurt alleen aan geplaatste leerlingen een  

bericht van plaatsing.  

Uiterlijk op donderdag 08 april 2021 dient de plaatsing te worden bevestigd d.m.v. het invullen en  

ondertekenen van het definitieve inschrijfformulier op de administratie.  
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Procedure voor de tweetalige brugklas: 

14 januari 2021 19.00 uur - 19.30 uur 

Online event tweetalig onderwijs in the spotlights 
 

15 januari t/m 26 januari 2021 

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. 

27 januari 2021 

Schriftelijke intake tweetalige brugklas (uitnodiging volgt). 

10 februari 2021 

Bekendmaking toelaatbaarheid leerlingen tweetalige brugklas per email. 

10 februari  t/m 19 februari 2021 

Bij een positief advies betreffende toelaatbaarheid (plaatsbaar/niet plaatsbaar) dient een aanmeldformulier  

worden ingeleverd met als eerste keuze Dalton tto  (VO-school verwerkt keuzes).  

 

31 maart 2021 

Bericht van plaatsing per email aan ouders door BOVO. DDH verstuurt alleen aan geplaatste leerlingen een    

bericht van plaatsing.  

Uiterlijk op donderdag 08 april 2021 dient de plaatsing te worden bevestigd d.m.v. het invullen en  

ondertekenen van het definitieve inschrijfformulier op de administratie.  

  

Procedure voor leerlingen van een particuliere school of 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. Indien er voor de leerling geen erkend schooladvies is 
opgesteld en/of de leerling heeft geen erkende eindtoets gemaakt, bijvoorbeeld omdat hij van een particuliere 
school of uit het buitenland komt, wordt door de school de uitslag een aanvullende erkende toets verlangd.  
Omdat een dergelijke toets door een gecertificeerd bureau moet worden afgenomen en verwerkt, raden wij 
ouders aan om hierop tijdig actie te ondernemen.  

(informatie: https://www.vanponaarvo.nl/toelating-vo/) 

Voor vragen kunt U mailen naar dhr. B. de Liema (bliema@daltondenhaag.nl). 

https://www.vanponaarvo.nl/toelating-vo/
mailto:bliema@daltondenhaag.nl?subject=informatie%20toelating%20

