
Toelatingsprocedure De Meergronden 

 

In groep 8 van de basisschool is het tijd om te kiezen voor een middelbare school. Aanmelden bij De 

Meergronden kan met een advies voor bbl, kbl, mavo (vmbo-tl), havo of vwo/gymnasium.  

 

Inschrijven/aanmelden 

De aanmelding voor komend schooljaar moet op 1 april 2023 in ons bezit zijn. Aanmelden gebeurt 

online in een centraal systeem voor heel Almere. Zodra de link naar het online aanmeldformulier van 

schooljaar 2023-2024 beschikbaar is vindt u deze met toelichting op de website van De Meergronden 

bij ‘Aanmelden voor de brugklas’.  

 

Voor het schooljaar 2023-2024 zullen alle middelbare scholen in Almere werken met een 

lotingssysteem. Elke leerling geeft bij inschrijven een top 3 aan. Als zich meer leerlingen op een 

school aanmelden dan er plek is, kan er geloot worden door een notaris. Een leerling kan altijd 

terecht binnen zijn of haar top 3. Op De Meergronden komen we meestal op het maximum aantal uit 

en verwachten we niet te hoeven loten. 

 

Uiterlijk eind april krijgt u van ons een brief waarin wij aangeven of uw kind geplaatst is op De 

Meergronden.  

 

Schooladvies basisschool 

Na 1 april krijgt De Meergronden informatie van de basisschool over uw kind. De leerkracht geeft een 

schooladvies op basis van schoolresultaten over langere termijn en cito-uitslag of vergelijkbare toets. 

Het schooladvies bestaat uit één schoolsoort of uit twee naastgelegen schoolsoorten. In dat laatste 

geval spreken we over een: meervoudig advies, bijvoorbeeld mavo/havo of havo/vwo. 

 

Dakpanklassen op De Meergronden 

Op De Meergronden zitten leerlingen in leerjaar 1 en 2 in een zogenaamde dakpanklas (verlengde 

brugklas). Hierin volgt de leerling de leervakken op het geadviseerde niveau van de basisschool:  

● bbl/kbl 

● mavo/havo 

● havo/vwo 

● vwo-plus (altijd tweetalig) 

 

Op het niveau van mavo t/m vwo kunnen leerlingen kiezen voor de reguliere variant of de tweetalige 

variant (zie de pagina over tto). In sommige gevallen kan de toelating tot tweetalig onderwijs 

afhankelijk zijn van een motivatiegesprek. 

 

Homogene clustergroep 

Iedere leerling in klas 1 en 2 volgt de vakken lichamelijke opvoeding (LO) en de kunstvakken 

(tekenen, handvaardigheid en drama) in een vaste clusterklas. Hierin zitten leerlingen van alle 

leerniveaus door elkaar (van bbl tot en met vwo). Dit is dus een andere groep dan de dakpanklas.  

 

 

 



Wanneer komt een kind in aanmerking voor de vwo-plus klas? 

Leerlingen kunnen worden geplaatst in een VWO-plus klas als het op de basisschool in een NEO- 

groep zat, hoogbegaafd is of een sterk vwo-advies heeft gekregen. Dit gebeurt altijd in overleg met 

de basisschool. 

 

Hoe gaan we om met dubbeladviezen (kbl/mavo of mavo/havo of havo/vwo) ? 

Met een zogenaamd dubbeladvies plaatsen wij een kind zoveel mogelijk in een zogenaamde 

dakpanklas met dat niveau: 

● Met een mavo/havo-advies komt een leerling in de mavo/havo-brugklas. In een enkel geval, 

kunnen we in overleg met de basisschool een leerling  met mavo/havo-advies plaatsen in de 

havo/vwo-klas.  

● Met een havo-vwo advies komt een leerling in de havo/vwo-brugklas,  

● Met een kbl/mavo-advies komt een leerling in de mavo/havo-brugklas. Indien nodig, kunnen we 

in overleg met de basisschool een  leerliing met kbl/mavo-advies plaatsen in de kbl-klas.  

● Met een bbl/kbl-advies komt een leerling in de bbl/kbl-brugklas.  

 

Enkelvoudig advies 

Met een enkelvoudig advies (bijvoorbeeld een mavo- of havo-advies) plaatsen wij leerlingen in 

principe als volgt: 

Bbl-advies met LWA  bbl-klas met LWA  

Bbl-advies zonder LWA  bbl-klas 

Kbl met LWA   kbl-klas met LWA 

Kbl-advies zonder LWA  bbl/kbl-klas 

Mavo-advies   mavo/havo-klas 

Havo-advies   havo/vwo-klas  

Vwo-advies   havo/vwo-klas of vwo-plus klas 

 

Uitzonderingen 

De Meergronden kan altijd in overleg met de basisschool hiervan afwijken, bijvoorbeeld als er te 

weinig plek is in een bepaalde brugklas, of als er te weinig leerlingen zijn om een aparte klas te 

vormen voor een bepaald niveau. 

 

Heroverweging 

Het kan zijn dat uw kind de eindtoets in april/mei zo goed maakt, dat de basisschool tot een hoger 

advies komt. Op alle scholen in Almere wordt uw kind in dat geval op dezelfde school geplaatst waar 

hij/zij eerder voor is aangemeld, maar dan op het hogere niveau. Dit geldt zolang er plek is en de 

school dat niveau ook aanbiedt.  

 

Voorbeeld: Uw kind had een mavo-advies en is aangemeld voor De Meergronden, maar dat wordt 

door de basisschool omgezet naar een havo-advies. Uw kind wordt dan bij ons geplaatst in de 

mavo/havo of in de havo/vwo-klas.  

 

Het kan ook zo zijn dat de hogere opleiding niet wordt aangeboden op de school van aanmelding, of 

dat er geen plek is. Dan kunt u uw kind alsnog aanmelden op een andere school. Voorbeeld: uw kind 



had een mavo-advies en is aangemeld voor een school waar geen havo-niveau wordt aangeboden, 

maar het advies wordt havo: dan kunt u zich alsnog aanmelden voor De Meergronden. 

 

Bij vriendjes of vriendinnetjes in de klas? 

Wij plaatsen leerlingen in klassen op basis van niveau en verdeling jongens/meisjes. Op het 

aanmeldingsformulier kunt u bij ‘Opmerkingen’ de naam van één vriend of vriendin zetten. Plaatsen 

bij een vriend of vriendin kan ook alleen als beide leerlingen kiezen voor dezelfde opleiding. We 

kunnen niet garanderen dat de wens gehonoreerd wordt. 

 

Tot slot 

Behaalt uw kind op kbl, mavo of havo bovengemiddelde resultaten, dan kan in de onderbouw 

(leerjaar 1 en 2) een overstap naar een hoger niveau worden overwogen (mavo, havo of vwo). Ook 

na het behalen van een mavo - diploma zijn er mogelijkheden om alsnog havo te doen en daarna 

hbo. Na de havo kan nog vwo worden gedaan en daarna de universiteit. Meer informatie vindt u in 

onderstaand document. 

 

 

  

  

 


