
  
 

Procedure van aanmelding voor de wachtlijst  
instroom in klas 2 en 3 voor schooljaar 2022-2023 
 
 
 
Als uw kind de overstap wil maken naar het Ichthus Lyceum voor klas 2 of hoger: 
 
Bespreek dit allereerst op de huidige school en geef bij de mentor aan dat u een aanmelding wilt 
doen op het Ichthus Lyceum. Wij nemen altijd contact op met de huidige school voor informatie, 
fijn als de school dan op de hoogte is. 
 
Meld uw kind zo snel mogelijk, doch uiterlijk 4 juni* aan voor de wachtlijst. Dat doet u door een 
mail te sturen naar info@ichthuslyceum.nl 
 
 Vermeld in de mail  - naam 
    - geboortedatum 
    - telefoonnummer waaronder u overdag bereikbaar bent en  

mailadres 
    - leerjaar en niveau waarop uw kind wil instromen 

    - advies basisschool 
    - huidige school en klas 
    - naam mentor 
    - overzicht van de cijfers 
    - reden van overstappen 
Wij nemen via de mail of telefonisch contact met u op en plaatsen uw zoon of dochter op de 
wachtlijst. 
 
Tussen 4 juni en eind juni nemen wij contact op de huidige school voor meer informatie. 
Daarna nodigen we  ouders en leerlingen uit voor een intake gesprek. Op dat moment is er een 
eerste prognose van het aantal beschikbare plaatsen. Na afloop van het gesprek bepalen we of het 
kind toelaatbaar is. Dit is geen garantie voor plaatsing!  
 
*NB: Als er extra ondersteuning nodig is voor het goed functioneren op school is er een MDO 
nodig. Aanmelding verloopt dan via de huidige school en moet voor 3 april bij ons worden gemeld. 
Tijdens het MDO wordt bepaald of het Ichthus de benodigde ondersteuning kan aanbieden. 

Dinsdag 12 juli is definitief bekend hoeveel plaatsen beschikbaar zijn voor leerlingen van een 
andere school. We nemen contact met u op om aan te geven of we wel of niet uw kind op het 
Ichthus Lyceum kunnen plaatsen. Bij definitieve plaatsing  is verder het eindrapport en een positief 
advies door de toeleverende school over het gewenste niveau nodig. 

 

Aanmelding garandeert geen plaatsing. Plaatsing is afhankelijk van het aantal beschikbare 
plaatsen.  

 
 


