
 

 
Aan                : directies van de basisscholen  

: leerkrachten van groep 8 
: ouder(s) / verzorger(s) en leerlingen van groep 8 

  
  
Onderwerp      : Open dagen en centrale aanmelding VO 

 
Oosterhout, 14 januari 2022 

   
  
Beste collega’s van het basisonderwijs, ouder(s) / verzorger(s) en leerlingen van groep 8, 
  
Gezien de huidige situatie rondom de verspreiding van het coronavirus en de richtlijnen die voor het 
voortgezet onderwijs gelden, hebben de VO-scholen in de regio besloten dat de fysieke open dagen, 
die eind januari en begin februari stonden gepland, niet door kunnen gaan.  
 
We realiseren ons terdege, dat de huidige leerlingen in groep 8 weinig tot geen mogelijkheid hebben 
gehad om de VO-scholen fysiek te bezoeken. Om deze leerlingen toch zo goed mogelijk in de 
schoolkeuze te ondersteunen, hebben we twee zaken besloten: 

1. De centrale aanmelding stellen we uit tot de week van 21 tot en met 25 maart.  
2. We organiseren intussen verschillende online activiteiten en hopen tussen zaterdag 18 

februari en zaterdag 19 maart fysieke activiteiten te kunnen organiseren.  
  
Wellicht biedt het uitstel van de centrale aanmelding ons de mogelijkheid om de kinderen alsnog 
fysiek op onze scholen uit te nodigen voordat zij zich aanmelden op een VO-school. We zien het 
grote belang van een fysieke kennismaking met onze scholen, maar of dit mogelijk is, is afhankelijk 
van de dan geldende richtlijnen. We informeren u in de week van 14 februari of en op welk moment 
deze fysieke activiteiten plaatsvinden. Het aangepaste tijdpad treft u in bijlage 1.  
 
Intussen worden door alle VO-scholen verschillende online kennismakingen opgezet. De activiteiten 
staan los van de oorspronkelijke data waarop de open dagen stonden gepland. Deze data komen te 
vervallen. Op de websites van de scholen vindt u meer informatie over de mogelijkheden om digitaal 
kennis te maken. De websites en gegevens van de VO-scholen in de regio vindt u in bijlage 2.  
 
Wij hopen u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. 
  
 
Met vriendelijke groet, 
  
 
De deelnemende VO-scholen in de regio.  
 

Bijlage 1:  Aangepast tijdpad  
Bijlage 2: Gegevens deelnemende VO-scholen in de regio  



 

Bijlage 1: Aangepast tijdpad 

 

 

Wijzigingen in rood.  

Activiteit 
 

Datum 

 
Digitale open dagen en online activiteiten 
 

Vanaf heden, zie websites 
verschillende VO-scholen 

 
Bericht of fysieke activiteiten door kunnen gaan 
 

In de week van 14 februari 

 
Mogelijkheid tot het organiseren van fysieke activiteiten 
 

18 februari t/m 19 maart 2022 

 
Opname schooladvies in BRON (PO) 
 

Uiterlijk 1 maart 2022 

 
Centrale aanmelddagen 
 

Curio, Frencken, Hanze, Oelbert en 
de Zwaaikom:  
21 t/m 25 maart 2022 

 
Formele aanmelddatum 2021-2022 
 

Vrijdag 25 maart 2022 

 
Uitwisseling via OSO 
 

Tussen 28 maart en 15 april 2022 

 
Periode voor heroverweging schooladvies 
 

Tweede helft van mei 

 
Bericht van toelating naar po-scholen 
 

Uiterlijk 25 mei 2022 

 
Bericht over toelating naar de ouders/ leerlingen 
 

Uiterlijk 26 mei 2022 

 
Einddatum aanmelding na heroverweging 
 

Voor woensdag 8 juni 2022 



 

Bijlage 2: Gegevens deelnemende VO-scholen in de regio 

 

In de tabel hieronder treft u de links naar de websites van de scholen in de regio, de locaties waar de 

scholen gevestigd zijn en het type onderwijs dat iedere afzonderlijke school aanbiedt.   

 

School:  Website:  Locatie:  Type onderwijs  

Curio effent  www.curio.nl/effent  
Kruidenlaan 19  
4907 AA Oosterhout  

Mavo   
mavo-havo onderbouw 
(leerjaar 1 en 2)  

  
Mgr. Frencken College  
  

www.frenckencollege.nl  
Slotlaan 40  
4902 AE Oosterhout  

Havo en vwo-atheneum  

  
Hanze College  
  

www.hanze-college.nl  
Bouwlingstraat 74  
4902 AK Oosterhout  

Vmbo en mavo  

Sint-Oelbertgymnasium  
  
www.oelbert.nl  
  

Warandelaan 3  
4904 PA Oosterhout  

Vwo-gymnasium  

De Zwaaikom  
  
www.dezwaaikom.nl  
  

Nassaustraat 10  
4902 NA Oosterhout  

Praktijkonderwijs  
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