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Uw zoon/dochter heeft gekozen voor onze school en daar zijn wij 
blij mee.

Wat gaat er gebeuren tussen nu en de definitieve toelating?
Wij gaan controleren of we alle benodigde informatie hebben 
ontvangen van de basisschool.

Indien wij nog aanvullende informatie nodig hebben van ouders en/
of basisschool om de aanmelding in behandeling te kunnen nemen, 
of belemmeringen hiervoor zien, nemen wij zo snel mogelijk contact op 
met ouders en/of basisschool. Dit zal in ieder geval vóór 27 april zijn.

Tegelijkertijd gaan de leden van de toelatingscommissie de 
basisscholen bezoeken om de aanmeldingsgegevens van de 
leerlingen te bespreken. Dit zal plaatsvinden in de maand april. Voor 
28 mei moet het voor ons duidelijk zijn of wij een passende school voor 
uw zoon of dochter zijn. Als dit -in een uitzonderlijke situatie- niet het 
geval is gaan we samen met u en de basisschool op zoek naar een beter 
passende plaats voor onderwijs.   

En hoe nu verder? Plaatsing op BC Broekhin
We gaan uw zoon of dochter definitief plaatsen als er geen 
belemmeringen (meer) zijn. In dat geval ontvangt u uiterlijk 5 juni 
de brief met daarin de bevestiging voor definitieve plaatsing van uw 
zoon of dochter op BC Broekhin. 

Belangrijke data
Op weg naar een goede start

16 juni  

23 juni  

Kennismakingsmiddag 
kansklasleerlingen
vmbo-t PLUS/havo

Kennismakingsmiddag 
kansklasleerlingen
havo/vwo en tto

Check onze 

website voor 

het laatste 

nieuws!

Kennismakingsmiddag 
7e klas leerlingen
vrijeschool

30 juni  

We starten hetschooljaar op dinsdag 7 september



Bisschoppelijk College Broekhin

Bob Boumanstraat 30-32
6042 EH Roermond

0475 - 346 666
adm@broekhin.nl
www.broekhin.nl

Vragen?

Indien u vragen heeft over de inschrijving en/of de 
plaatsingsprocedure, kunt u contact opnemen met de 

contactpersonen van de toelatingscommissie.

Dhr. Brandts, regulier onderwijs
Dhr. Brandts is bereikbaar via telefoonnummer: 0475 - 346 666 

of via het mailadres: n.brandts@mdw.broekhin.nl

Mevr. Verheijen, vrijeschool
Mevr. Verheijen is bereikbaar via telefoonnummer: 0475 - 346 666 

of via het mailadres: i.verheijen@mdw.broekhin.nl


