Hoe maak je een voorkeurslijst?
Hoe spannend is dat! Je zit in groep 8 van de basisschool en na de zomer ga je
naar een nieuwe school. Een school voor voortgezet onderwijs. In Amsterdam
maken de leerlingen een lijst met scholen voor de centrale loting & matching.
Van je basisschool krijg je voor de voorjaarsvakantie een aanmeldformulier
met een lege voorkeurslijst van VO-scholen die passen bij je basisschooladvies.
Met deze lijst meld je je aan bij de VO-school die jij op nummer één hebt gezet.
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Tools

Zet de scholen in volgorde van je échte voorkeur.
Je zet nummer één bij de school en/of speciale
klas waar je het liefst heen wil, nummer twee
bij de school waar je daarna heen zou willen.
En ga zo door.
Geef zoveel mogelijk scholen op je lijst een
nummer.
Voor speciale profielklassen is vaak beperkt plek,
dus vink genoeg andere scholen aan.
Een populaire school kun je gewoon op je lijst
zetten, maar maak je lijst wel zo lang mogelijk.
Overweeg om te kiezen voor een brede school
waar je kunt overstappen naar een hoger niveau.
Kies scholen en profielklassen die bij je passen.
Eventuele voorrang geldt alleen als die school
bovenaan je lijst staat.
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Meer weten?
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Kijk voor actuele informatie en belangrijke data op

W

■

Kijk op W amsterdam.nl/schoolwijzer voor
een overzicht van alle VO-scholen die passen
bij je advies. Als je je postcode invoert zie je de
scholen in volgorde van de afstand van je huis.
Je kunt je favoriete scholen selecteren door
middel van het aanklikken van de ster.

■

Kijk op W onderwijsconsument.nl om een
‘veilige’ lijst te maken. Bij de scholen waar
vorig jaar is geloot staat een dobbelsteen, zodat
je kunt zien of je je lijst langer moet maken.
Je kunt notities in de lijst bewaren om je voorkeuren te bepalen.

amsterdam.nl/naardebrugklas.

Voor vragen kun je terecht bij OCO. Zie W onderwijsconsument.nl
of bel 020 330 6320 (bereikbaar van ma t/m vr 10.00-17.00 uur).

