
Betreft: Aanmeldprocedure nieuwe leerling bij OSG Singelland

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Wat fijn dat u met uw zoon/dochter gekozen heeft voor Singelland en een
aanmelding heeft ingestuurd. Wij hebben de gegevens ontvangen en gaan
ermee aan de slag.

Wij informeren u graag over de aanmeldprocedure:
- De aanmelding komt binnen bij de administratie. Hier worden de gegevens

verwerkt.
- De basisschool ontvangt na het verzenden van het aanmeldformulier een

mail dat uw zoon/dochter bij ons is aangemeld. In dat bericht wordt de
basisschool gevraagd de onderwijsgegevens in een digitaal landelijk platform
(OSO - Overdracht Systeem Onderwijs) van uw kind klaar te zetten. Onze
administratie krijgt vervolgens een seintje dat we deze gegevens op kunnen
halen. Dit moet vóór 15 maart.

- Wanneer alle gegevens compleet zijn, start de behandeling van de
aanmelding.

- We hebben maximaal zes weken om alle aanmeldingen te verwerken. Als we
tijdens deze zes weken vragen hebben, nemen we contact met u op. Als uw
kind een speciale ondersteuningsbehoefte heeft, kunnen we deze periode
met vier weken verlengen. Dit natuurlijk altijd na overleg. Uiterlijk 1 mei
krijgen jullie van ons bericht.

- Eind mei/ begin juni versturen we een brief waarin we leerlingen, die
aangenomen zijn, uitnodigen voor de kennismakingsmiddag. Hieronder vindt
u een overzicht van de kennismakingsdagen. In deze brief staat ook in welke
klas uw kind is geplaatst. BHS Gorredijk nodigt na de kennismakingsdag,
maar voor de zomervakantie, ook u uit voor een kennismakingsgesprek met
beide mentoren van uw zoon/dochter.

- Heel soms komt het voor dat we een leerling niet kunnen bieden wat hij/zij
nodig heeft. Wij zijn dan verantwoordelijk voor het aanbieden van een
passende plek. Uiteraard nemen we in dat geval persoonlijk contact met u op.

- Wanneer u op het aanmeldformulier heeft aangegeven graag contact te
willen hebben voor de start van het schooljaar, dan belt de coach/mentor
voorafgaand aan de kennismakingsmiddag. Dit zal in de eerste twee weken
van juni zijn.

- Zijn er nog vragen? Neem dan gerust contact op met de contactpersoon van
de betreffende school (zie hieronder).



Nogmaals hartelijk dank voor het vertrouwen dat u met de aanmelding in ons
stelt. We verheugen ons op een fijne samenwerking!

Kennismakingsdag Contactpersoon

Singelland Burgum dinsdag 14 juni
14.30 - 15.30 uur

Hendrik van der Laan
h.vanderlaan@singelland.nl
tel. 0511 - 46 02 10

Van Haersmasingel dinsdag 14 juni
14.30 - 15.30 uur

Sicco Gjaltema
s.gjaltema@singelland.nl
tel. 0512 - 58 23 45

Het Drachtster Lyceum dinsdag 14 juni
14.30 - 15.30 uur

Stephan Göbel
s.gobel@singelland.nl
tel. 0512 - 57 10 20

BHS Gorredijk woensdag 15 juni
14.30 - 15.30 uur

Fidan Yigitdöl
fyigitdol@bhs.frl
tel. 0513 - 46 34 55

VO Surhuisterveen woensdag 15 juni
14.30 - 15.30 uur

Ralf Hauch
r.hauch@singelland.nl
tel. 0512 - 36 90 90
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