
 
 

Aanmeldings- en plaatsingsprocedure van de TooropMavo, 
voor schooljaar 2021 – 2022 

(voor leerlingen van groep 8, voor leerjaar 1) 
 
 
 

OFFICIELE AANMELDING 
 

 Aanmelding (1e ronde) vindt plaats van 15 februari 2021 t/m 19 maart 2021. 
Op onze website kunt u via E-Tender een aanmeldingsafspraak inplannen.  
(Dit kan vanaf 1 februari 2021). 
In de periode van 15 februari t/m 19 maart vinden deze aanmeldingsafspraken iedere 
schooldag plaats tussen 8:45 en 16:30 uur.  
 
 

Documenten:  

 

 Ouder/verzorger neemt de volgende documenten mee naar de aanmeldingsafspraak. 
 

 Een ‘passend’ adviesformulier van de basisschool* 
+ 

 De unieke code waarmee via Onderwijs Transparant het volledig ingevulde 
Onderwijskundig Rapport (OKR) door de ontvangende school kan worden 
opgevraagd. (Deze gegevens worden voor 15 februari door de basisschool 
verstrekt). 
+ 

 Lijst met een rangschikking van voorkeursscholen  
+ 

 Legitimatiebewijs van de leerling 
 

 Voorafgaand aan de aanmelding verzoeken wij u om digitaal een formulier in te 
vullen voor de NAW-gegevens en overige informatie. Dit kan via de link die u 
tegelijk met de bevestiging van uw aanmeldingsafspraak per e-mail ontvangt. (De 
aanmelding is volledig als wij ook dit ingevulde formulier daadwerkelijk ontvangen 
hebben).  

 
 

 
*(Let op: De TooropMavo voorziet niet in LWOO) 
 
! Er wordt geen status toegekend aan een vooraanmelding; daarom is dit niet 
nodig/mogelijk. Dit geldt voor iedere school in Rotterdam.  

 



PLAATSINGSPROCEDURE 
 

 Voor schooljaar 2021 – 2022 zijn er in klas 1 in totaal 104 plaatsen beschikbaar op  de 
TooropMavo.  
- 78 plaatsen voor leerlingen met TL (GL) advies 
- 26 plaatsen voor leerlingen met een TL/Havo advies 

 De VO school beoordeelt de toelaatbaarheid; past het basisschooladvies bij de 
brugklas! 

 
Indien er meer leerlingen worden aangemeld dan de 104 beschikbare plaatsen, worden de 
volgende regels gehanteerd: 
 

 Er geldt een voorrangsregel voor leerlingen van wie er al een gezinslid onderwijs 
volgt op de TooropMavo. 

 Alleen bij een overaanmelding van het maximaal aantal leerlingen (78 voor de TL-
klassen en 26 voor de TL/Havo klas) kan er een gesegmenteerde loting plaatsvinden 
op 24 maart 2021. 

 

TOELATING 
 
Tussen 22 en 25 maart wordt het plaatsingsbesluit bekendgemaakt. Ouder(s)/verzorger(s) 
ontvangen per e-mail bericht. 
Leerlingen die niet geplaatst zijn (niet toelaatbaar of uitgeloot) schuiven automatisch door 
naar hun tweede school van voorkeur. 
 

VERVOLG 
 
De TooropMavo hecht grote waarde aan de samenwerking tussen ouder(s)/verzorger(s), 
leerling en school. 
Vandaar dat er met alle leerlingen die geplaatst zijn een kennismakingsgesprek zal worden 
gevoerd. Ouder(s)/verzorger(s) en leerling zijn hierbij aanwezig. Tijdens dit gesprek willen we 
een beeld krijgen van de interesses, de talenten en de motivatie van de leerling. Ook 
inventariseren we tijdens dit gesprek eventuele ondersteuningsvragen. Aansluitend 
bespreken we wat we van elkaar mogen verwachten. Tot slot geven we informatie over de 
start van het nieuwe schooljaar en over enkele praktische zaken. 

 
INFORMATIE/VRAGEN 
 
Voor meer informatie over de plaatsingsprocedure verwijzen we naar 

 https://www.koersvo.nl/ouders/de-overstaproute/ 
 www.schoolkeuzerotterdam.nl 

 www.schoolprofielen.nl 
Voor vragen kunt u tijdens schooldagen telefonisch terecht bij de administratie. 

 Mevr. D. de Haas of  Mevr. J. Ribbels 010-4227623 
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