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Procedure 

 
De aanmeldingsprocedure start met het adviesgesprek dat de leerkracht met ouders/ 

verzorgers voert. Op basis van dit advies bepaalt u samen met uw kind de keuze voor de 

school. Vervolgens (tussen 17 februari 2020 en uiterlijk 20 maart) meldt u uw kind aan. 

De wijze van aanmelden is afhankelijk van het feit of uw kind al dan niet op een 

MOVARE-school zit. Hieronder kunt u lezen uit welke stappen de aanmeldprocedure 

bestaat voor leerlingen van Movare scholen en voor leerlingen van niet-Movare scholen. 

 

Voor algemene vragen betreffende de aanmelding kunt u terecht bij Natasja Jacobs: 

nmj.jacobs@nieuwethermen.nl 

 

Aanmelding voor leerlingen van niet-Movare scholen 
 

- Het aanmeldingsformulier wordt samen met de ouders en het kind digitaal 

ingevuld op een speciale website (LDOS) door de leerkracht van groep 8.  

- Wanneer u uw kind heeft aangemeld, ontvangt u van ons een 

ontvangstbevestiging. LET OP: dit is een bevestiging dat u uw kind heeft 

aangemeld, dus niét dat uw kind ook daadwerkelijk is geplaatst!  

- Onze commissie van toelating bekijkt of de aanmeldgegevens compleet zijn. Bij 

een compleet dossier wordt de aanmelding in behandeling genomen. Mochten er 

stukken ontbreken, dan vragen wij deze bij de betreffende basisschool op. 

- De commissie van toelating beoordeelt de dossiers. Indien er geen 

bijzonderheden zijn, wordt uw kind toegelaten. De ouders en de basisschool 

ontvangen hierover binnen 6 weken bericht.  

- Indien uw kind niet kan worden toegelaten, ontvangt u hiervan ook binnen 6 

weken bericht.  

 

 

Aanmelding voor leerlingen van Movare scholen 
 

- Ouders/verzorgers melden hun kind zelf aan middels een aanmeldingsformulier op  

https://www.parkstadscholen.nl/ouders/ . Onderaan die pagina kunt u het 

aanmeldformulier downloaden en afdrukken. 

- Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u via e-mail sturen naar 

nmj.jacobs@nieuwethermen.nl of per post naar De Nieuwe Thermen, Mgr. 

Schrijnenstraat 20, 6417 XZ Heerlen. U kunt het aanmeldingsformulier ook 

persoonlijk afgeven bij de receptie op bovengenoemd adres.  

- Bij aanmelding van uw kind zijn wij verplicht om de identiteit van uw kind te 

controleren. Dat kan op de volgende manieren: samen met het ondertekende 

aanmeldingsformulier kunt u ook een kopie van de identiteitskaart of het paspoort 

van uw kind inleveren. Dit kan digitaal als bijlage, per post of door middel van 

afgeven bij de receptie. Ook is het mogelijk om langs te komen op school, zodat 

wij alle gegevens kunnen controleren. 
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