
         
 

Aanmeldprocedure klas 7 (leerjaar 1) – schooljaar 2023-2024  

De aanmeldweek voor de regio Noord-Kennemerland is van dinsdag 7 t/m vrijdag 10 maart 2023. Hieronder hebben wij 

de aanmeldprocedure puntsgewijs beschreven.  

 

1) Insturen digitaal informatieformulier (mogelijk vanaf 1 februari) 

Om de procedure voor u zo eenvoudig mogelijk te maken en ervoor te zorgen dat alle gegevens correct worden 

overgenomen, vragen wij u het informatieformulier digitaal in te vullen. Klik vervolgens onderaan op verzenden. Dat 

formulier is vanaf woensdag 1 februari beschikbaar op onze website.  

 

Nadat u op de knop verzenden hebt geklikt, krijgt u de melding ‘Hartelijk dank voor het insturen van het digitale 

informatieformulier 2023-2024’. Voor uw eigen administratie kunt u vervolgens kiezen voor het afdrukken of 

downloaden van uw antwoorden. Eventuele bijlagen kunt u mailen naar aanmelden@arh.nl; daarbij kan het 

bijvoorbeeld gaan om het advies van de basisschool, een dyslexieverklaring of testuitslagen. Wilt u deze documenten 

liever niet mailen, neem ze dan mee wanneer u uw kind tijdens de aanmeldweek officieel komt aanmelden. 

 

Belangrijk om te weten, is dat er pas sprake is van een aanmelding als het formulier is ondertekend. Tijdens de 

aanmeldweek ontvangen we u en uw kind daarvoor graag op school. Mocht het uiteindelijk niet komen tot een 

definitieve aanmelding dan verwijderen we uw gegevens uit onze administratie.  

 

2) Naar school voor aanmelding (7 t/m 10 maart) 

Tijdens de aanmeldweek ontvangen we u en uw kind graag op school om de digitaal aangeleverde gegevens te 

controleren, uw handtekening(en) te plaatsen en de legitimatie van uw kind te tonen. Dat kan van dinsdag 7 t/m vrijdag 

10 maart van 15.00 tot 17.00 uur en op woensdag óók van 17.00 tot 20.00 uur. We vragen u dan mee te nemen: 

- ten behoeve van de identificatie van uw kind: de identiteitskaart, het paspoort of een uittreksel uit het 

bevolkingsregister (BRP);  

- indien u dat niet eerder heeft gemaild: het adviesformulier van de basisschool (minimaal vmbo-tl); 

- indien u die niet eerder heeft gemaild: eventuele rapportages, verklaringen en/of testuitslagen. 

 

3) Toelating en plaatsing  

De ARH baseert zich bij de toelating en daarop volgende plaatsing in een combinatieklas vmbo-tl/havo of havo/vwo op 

het advies van de basisschool. De minimumeis voor toelating tot de ARH is een vmbo-tl-advies. We gaan over tot 

plaatsing als een leerling voldoet aan deze voorwaarde, tenzij we niet kunnen voorzien in de ondersteuningsbehoefte 

van een leerling (zie punt 4). Uiterlijk vrijdag 21 april laten we u weten of uw kind definitief is geplaatst.  

 

Als een advies op grond van de eindcito of eindtoets na aanmelding alsnog naar boven wordt bijgesteld, geeft de 

basisschool dat uiterlijk dinsdag 30 mei door aan de ARH. Het gewijzigde adviesformulier dient u zelf uiterlijk donderdag 

1 juni te mailen naar aanmelden@arh.nl. Uit een bijstelling kan volgen dat wij uw kind in een andere combinatieklas 

plaatsten. 

  

4) Ondersteuningsbehoefte  

In het kader van de toelatingsprocedure toetst de ARH of en in hoeverre zij kan voorzien in de eventuele 

ondersteuningsbehoefte van een leerling. De ARH zal z.sm. na aanmelding, maar uiterlijk vrijdag 14 april contact 

opnemen met de ouders(s)/verzorger(s) als zij aanvullende vragen heeft over die behoefte of verwacht daarin niet of in 

onvoldoende mate te kunnen voorzien. Als de leerling meer ondersteuning nodig heeft dan de ARH kan bieden en  

de leerling om die reden niet kan plaatsen, vernemen de ouders dat uiterlijk vrijdag 22 april. De ARH kan de 

ouder(s)/verzorger(s) vervolgens helpen een school te vinden die de gevraagde ondersteuning wel kan bieden.   

  

5) Kennismakingsmiddag 

Na plaatsing volgt een uitnodiging voor de kennismakingsmiddag op woensdag 21 juni. De leerling ontmoet dan alvast 

zijn of haar mentor en nieuwe klasgenoten. Ook verstrekken wij dan alle noodzakelijke informatie om na de 

zomervakantie een goede start te maken.  
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