
 

 

 

Vught, februari 2023 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Hartelijk dank voor de aanmelding van uw kind op het Maurick College.  

In verband met een goed verloop van het proces van loting en plaatsing zal een 
aantal vragen tijdens de fysieke inschrijving op 6, 7 en 8 maart aan u voorgelegd 
worden.  

Mochten er meer inschrijvingen zijn dan er plaats is, dan wordt er geloot. Het is 
daarom van belang om uw kind ook op een andere school aan te melden.   

Scholen uit de regio hebben onderling contact over de toelating van leerlingen. De 
Bossche scholen hebben een centraal toewijzingssysteem en het Maurick College 
hanteert een eigen loting. Om zoveel mogelijk leerlingen te kunnen plaatsen op de 
school van hun eerste voorkeur is het voor ons van belang om te weten waar deze 
voorkeur ligt.  

Om die reden stellen wij u een aantal vragen op de achterkant van dit formulier. Zou 
u zo vriendelijk willen zijn om deze zo juist en volledig mogelijk te beantwoorden? 
Alleen dan kunnen we zo optimaal mogelijk rekening houden met de voorkeur van 
uw kind. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Wij danken u 
voor uw medewerking.   

 
Met vriendelijke groet, 
 

Nadine Parihala, Pierre Ridders, Maurice Welter en Jacoline Hendriksma   
Brugklascoördinatoren en Directeur Onderbouw   
Maurick College 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Voor- en achternaam van de leerling: ……………………………………………… 

1. Heeft u uw kind aangemeld op een of meer scholen buiten de gemeente Vught 
(bijvoorbeeld in ’s-Hertogenbosch of Sint-Michielsgestel)? 

Ja  Ja  Nee 
 
2. Zo ja, op welke school of scholen heeft u uw kind nog meer aangemeld? 
 
a.   ...................................................... 
 
b.  ...................................................... 
 
c.  ...................................................... 
 
3. Stel dat uw kind wordt toegelaten op een van deze scholen,  
a. kiest u dan voor die school?  
 
Ja  Ja  Nee 
 

Zo ja, geeft u die school toestemming om ons te laten weten dat uw kind daar het 
nieuwe schooljaar start? 
 
      Ja  Nee 
 

Als uw kind wordt aangenomen op het Maurick College, dan staat u ons toe dit 
kenbaar te maken bij de Bossche scholen. Want alleen dan krijgen alle kinderen 
kans tot toelating tot een van hun voorkeursscholen in de gemeente  
’s-Hertogenbosch. 

Ter akkoord: 
 
Naam ouder/verzorger:   

Datum:  

Handtekening ouder/verzorger: 

 

………………………………… 
 


