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De tijd waarin leerlingen worden aangemeld voor het voortgezet onderwijs breekt weer aan.
Hoevelaken,
Met deze brief ontvangt u de informatiepakketten voor het cursusjaar 2020-2021 van het Van
Lodenstein College. Wilt u de leerlingen die mogelijk naar een van onze locaties gaan vóór de
Kerstvakantie een envelop meegeven? Zo weten de ouders tijdig van onze voorlichtingsdagen
af.
Een envelop bevat:
 een begeleidende brief aan de ouder(s)/verzorger(s);
 een uitnodiging voor onze open dagen (flyer);
 een informatiebrochure voor ouders van nieuwe leerlingen (per locatie).
De aanmelding van nieuwe leerlingen vanuit de basisschool verloopt deze keer voor het eerst
digitaal. Ouders kunnen hun kind aanmelden via de website van onze school. De
aanmeldingstermijn voor schooljaar 2020-2021 sluit D.V. 13 maart 2020.
Alle documenten met betrekking tot de aanmelding vindt u eveneens op onze website:
www.vanlodenstein.nl/aanmelden. Zoals u weet, ontvangen we van uw school de
leerlinginformatie via OSO.
Zijn ouders niet in de gelegenheid hun kind online aan te melden? U kunt hen vragen contact
op te nemen met de aanmeldingsadministratie via telefoonnummer: (085) 483 8242. Wij
sturen de ouders dan een aanmeldingsformulier per post toe.
Ouders die voor het eerst een kind aanmelden of bij wie dat langer dan zes jaar geleden is,
ontvangen van ons een uitnodiging om ons identiteitsprofiel digitaal te onderteken.
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Mocht u ouders adviseren over een schoolkeuze, wilt u dan onderstaande punten hierbij
betrekken?
 in principe worden alleen leerlingen toegelaten uit gezinnen die behoren tot de kerken
die in ons toelatingsbeleid worden genoemd (zie
www.vanlodenstein.nl/toelatingsbeleid);
 van de ouders wordt kerkelijk meeleven vereist;
 de levenswijze van het gezin moet overeenkomen met de principiële uitgangspunten
van de in het toelatingsbeleid genoemde kerken.
Heeft u vragen over onze school in relatie tot de aanmelding van uw leerling(en), neem dan
gerust contact op met de betreffende contactpersonen:





Locatie Amersfoort: P.J. Kleinjan, e-mail: kp@vanlodenstein.nl
Locatie Barneveld: G. Hoogstraten, e-mail: hng@vanlodenstein.nl
Locatie Ede: B. Bakker, e-mail: bkb@vanlodenstein.nl
Locatie Kesteren: L. Soeters, e-mail: stl@vanlodenstein.nl

Met collegiale groet,
namens het Van Lodenstein College,
H.P.W. Klaassen
directeur

Open dagen voor ouders en toekomstige leerlingen*:
Locatie Amersfoort
Locatie Barneveld
Locatie Ede
Locatie Kesteren

Dinsdag 14 januari 2020 - 19.30 uur
School open vanaf 19.00 uur
Dinsdag 7 januari 2020
Centrale opening om 19.00 uur in de Adullamkerk
Woensdag 27 november 2019
Inloop tussen 13.00-16.00 uur
Zaterdag 18 januari 2020
Inloop tussen 9.00-12.00 uur

* Het Praktijkonderwijs wordt tevens vertegenwoordigd tijdens de open avond in Barneveld
en de open ochtend in Kesteren.

