
Bent u nog geen lid van de VPCO?
Dit is de procedure voor de aanmelding:

12 t/m 15 juni 2018 U kunt alvast op school langskomen voor de aanmelding van uw kind met de

12:00 - 15:00 uur volgende bescheiden:

- Onderwijskundig Rapport van de leerling;

- Uitslagformulier van de leerling;

- Ingevuld en ondertekend V-formulier;

- Ingevuld en ondertekend S-formulier;

- Één (1) recente pasfoto van uw kind;

- kopie ID ouder(s)

- kopie ID van uw kind

Zonder deze documenten kunt u uw kind niet aanmelden.

Het V-formulier en S-formulier zijn te downloaden van de website www.vpco.org 

of verkrijgbaar op de school.

Er wordt een intakegesprek met U gevoerd. Na deze intake is uw kind aangemeld.

Dinsdag 19 juni 2018 De ouders die nog geen intakegesprek hebben gevoerd en de documenten 

7:30 - 14:00 uur (VSBO) niet hebben ingeleverd in de week van 12 t/m 14, 15 juni, kunnen dit op deze dag  

17:00 - 19:00 uur (HAVO) doen.

Na 19 juni worden er geen nieuwe aanmeldingen in behandeling genomen voor het 

VSBO.

Donderdag 21 en U wordt op één van deze dagen tussen 7:00 en 9:00 ’s morgens door de school 

vrijdag 22 juni 2018 gebeld als uw kind definitief kan worden ingeschreven.

(VSBO)

U kunt vanaf dat moment uw lidmaatschap in orde maken op het kantoor van de 

VPCO aan de Pimpiriweg 34. Dit kan tussen 7:30 tot 16:00 uur.

Dinsdag 19 juni (HAVO) U levert het lidmaatschapsbewijs in op school; uw kind wordt dan ter plekke 

definitief ingeschreven. Dit kan tot uiterlijk 16:00.

Bent u al lid van de VPCO?
Dit is de procedure voor de aanmelding:

Donderdag 26 april 2018 Uiterlijke datum voor inleveren V-formulier op het VPCO kantoor, Pimpiriweg 34.

Vrijdag 8 juni 2018 Uitslag bekend aan alle ouders van leerlingen van groep 8. U krijgt het uitslag-

formulier op de FO school van uw kind.

13 t/m 15 juni 2018 U haalt het voorlopig lidmaatschapsbewijs 2018-2019 op op het kantoor van de VPCO

aan de Pimpiriweg 34.

13 t/m 15 juni 2018 U levert het S-formulier en bewijs van voorlopig lidmaatschap 2018-2019 in op school

tezamen met de pasfoto van uw kind en een kopie van de ID's van 

de ouders en het kind.

12:00 - 15:00 uur De inschrijving wordt definitief gemaakt op school. De afhandeling van de 

inschrijving van leden gebeurt tot uiterlijk 15 juni 15:00. Daarna worden alle 

aanmeldingen van leden afgehandeld als zijnde een nieuw lid en kan geen gebruik

meer worden gemaakt van de voorrangsregel.


