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De aanmeldprocedure  
 

Fijn dat u uw zoon of dochter wilt aanmelden op de Passie Rotterdam! Voor de inschrijving volgt u 

onderstaande aanmeldprocedure, die is afgestemd op de Rotterdamse Overstaproute. 

  

1. Vul het inschrijfformulier volledig in en voorzie deze van een handtekening van elke ouder/ ver-

zorger. Het inschrijfformulier kunt u downloaden van de website via de volgende link: 

https://www.depassiescholen.nl/rotterdam/aanmelden-en-toelating/ 

 

2. Vul het motivatieformulier in. Dit vindt u op dezelfde webpagina als het inschrijfformulier (zie 

punt 1). 

 

3. Voeg bij het inschrijfformulier de volgende documenten: 

a. de motivatiebrief (zie punt 2); 

b. het adviesformulier van de basisschool met de unieke code voor OnderwijsTransparant; 

c. eventuele testuitslagen zoals genoemd op het inschrijfformulier; 

d. een kopie van de identiteitskaart of het paspoort van uw kind. 

 

4. Stuur alle formulieren en documenten tussen 20 februari en 17 maart 2023, maar liefst zo vroeg 

mogelijk, naar:  

de Passie Rotterdam 

t.a.v. leerlingadministratie 

Ulaanbaatarplein 6  

3072 JP  Rotterdam 

of per e-mail: administratierotterdam@passie.net 

 

5. Geef aan de basisschool van uw kind door dat u uw kind hebt aangemeld bij de Passie. 

 

6. De inschrijving van uw kind wordt in behandeling genomen door onze intakecommissie. Deze 

commissie onderzoekt aan de hand van de aangeleverde gegevens of uw kind op de Passie kan 

worden toegelaten op het door u gewenste onderwijsniveau. Het advies van de basisschool 

speelt hierin een belangrijke rol. Als hierover twijfel bestaat (omdat bijvoorbeeld het basis-

schooladvies afwijkt van het door u gewenste onderwijsniveau), dan gaan we hierover met u en 

de basisschool in gesprek. Ook gaan we na of eventuele ondersteuningsbehoeften van uw kind 

aansluiten bij wat onze school kan bieden. 

 

7. U wordt samen met uw zoon of dochter uitgenodigd voor een persoonlijk kennismakingsgesprek. 

Dit gesprek is bedoeld om u en uw kind beter te leren kennen en om te bepalen of uw kind qua 

identiteit past op onze school. 

 

8. Als punt 6 en 7 positief afgerond worden, kan uw zoon of dochter definitief op de Passie worden 

toegelaten. Als dat niet zo is, kunnen vervolggesprekken plaatsvinden of kan het zijn dat we uw 

kind niet kunnen inschrijven. In alle gevallen ontvangt u hierover (ook) per e-mail bericht. 

 

9. Uw kind wordt uitgenodigd voor de kennismakingsmiddag voor de nieuwe brugklassen. Naast 

kennismaking met de nieuwe klas en mentor wordt dan ook allerlei belangrijke informatie voor 

het nieuwe schooljaar gedeeld. 
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10. Met vragen kunt u zich richten tot onze leerlingadministratie, via  

administratierotterdam@passie.net. 

 

 

De  belangrijkste data voor nieuwe brugklasleerlingen zijn: 

 

Datum Actie 

november 2022 –  

februari 2023 

Voorgesprekken over leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte en/of 

een lwoo-indicatie. 

Neemt u contact op met de zorgcoördinator mevr. Lam (via wlam@passie.net). 

U kunt uitgenodigd worden voor een gesprek waarin de extra ondersteunings-

behoefte aan de orde komt. 

20 februari t/m  

17 maart 2023 

Aanmeldperiode 

Meld uw zoon of dochter aan volgens de werkwijze van punt 1 t/m 4 op blad-

zijde 1. U ontvangt een (digitale) ontvangstbevestiging en een uitnodiging voor 

een kennismakingsgesprek op dinsdag 21 maart. 

21 maart Kennismakingsgesprek om u en uw kind beter te leren kennen en om te bepa-

len of uw kind qua identiteit past op onze school. 

uiterlijk 25 maart De Passie informeert u of uw kind is toegelaten en op welk niveau. U ontvangt 

bericht per e-mail, de basisschool via OnderwijsTransparant. 

  

t/m 14 april voor leerlingen die in de aanmeldperiode niet op een andere school zijn toe-

gelaten 

t/m 10 april: U kunt vragen om plaatsing op de Passie, mits er plaatsen be-

schikbaar zijn. 

t/m 12 april: Gesprek ter kennismaking en over identiteit. 

uiterlijk 14 april: De Passie informeert u of uw kind is toegelaten. U ontvangt 

bericht per e-mail, de basisschool ontvangt bericht via OnderwijsTransparant. 

  

tot 30 mei  De uitslag van de centrale eindtoets is bekend. De basisschool besluit eventu-

eel tot het herzien van het oorspronkelijke niveau-advies. Desgewenst neemt u 

contact hierover op met de Passie. 

  

t/m 2 juni  voor leerlingen die een herzien basisschooladvies gekregen hebben 

15 mei t/m 2 juni 2023: U kunt vragen om plaatsing op de Passie, mits er nog 

plaatsen beschikbaar zijn, of om plaatsing op een hoger niveau op de Passie. 

  

uiterlijk 6 juni De Passie informeert u per e-mail in welke klas uw kind definitief geplaatst is.  

uiterlijk 7 juni U ontvangt een uitnodiging voor de kennismakingsmiddag, inclusief een voorlo-

pige klassenindeling. 

14 juni Kennismakingsmiddag voor nieuwe brugklasleerlingen. 
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