
 

 
 Bezoek ook onze schoolwiki: https://www.jtc-roosendaal.nl/JTC-Wiki  

Hoe kan ik mijn kind aanmelden voor 
het JTC? 
Op 2 dagen in Maart (exacte data zijn nog niet bekend), 
van 16.00 tot 19.30 uur kunt U uw zoon of dochter bij de 
school van uw keuze aanmelden. Alle scholen in 
Roosendaal hebben dan hun deuren wijd open staan om 
U en Uw zoon of dochter te ontvangen. 
 
Hieronder staat stap voor stap aangegeven hoe de 
aanmelding normaliter op het JTC verloopt en geheel 
volgens onze visie zijn daar wat keuzemogelijkheden bij: 
 
U ontvangt van de basisschool een beperkt aantal papieren. Het merendeel van de gegevens komt via de 
digitale weg bij ons. Bij die papieren zit onder andere het leerling profiel met het advies en een beperkt 
aantal  onderwijskundige gegevens. 
 
U wordt gevraagd via onze site vooraf het aanmeldformulier te downloaden en thuis (al dan niet via de pc) 
het formulier in te vullen en dit op 8/9 maart mee te nemen.  
Keuze: Het is ook mogelijk om het formulier op de avond zelf bij ons in te vullen, maar thuis invullen spaart 
tijd uit en u bent daardoor mogelijk eerder aan de beurt. 
 
Naast het thuis invullen van het formulier kunt u ook een afspraak maken op één van de twee avonden. Dat 
gaat via een afsprakensysteem dat vanaf de open dag toegankelijk is via onze site: www.jtc.nl.  
Binnen een redelijke marge van ca. 15 tot 20 minuten, garanderen wij u dan dat u aan de beurt bent op het 
afgesproken tijdstip. 
Het staat u natuurlijk vrij om geen afspraak te maken en op één van de twee dagen zonder afspraak naar 
onze school te komen. We kunnen dan echter niet garanderen dat u niet lang hoeft te wachten. 
 
Tijdens de aanmelddagen ontvangen wij u, samen met uw zoon/dochter, op het JTC met koffie, thee of fris 
en zullen wij u vragen even plaats te nemen. U wordt vervolgens opgeroepen en er zal een kort gesprek 
plaatsvinden. Er wordt gekeken of alle gegevens aanwezig zijn en er wordt eventueel afgesproken wat er 
nog nagezonden moet worden. Helaas kunnen wij niet meteen zeggen of uw zoon/dochter ook 
daadwerkelijk aangenomen kan worden 
. 
N.B. Mocht direct blijken dat het basisschooladvies aanname onmogelijk maakt, zullen wij u dat wel 
mededelen. Dit om u de kans te geven diezelfde dag nog elders in te schrijven. Wij verwachten dat dit in 
een hoogst enkel geval nodig zal zijn. 
 
Uiterlijk 1 mei ontvangt u van ons een brief met de mededeling dat uw zoon of dochter daadwerkelijk is 
aangenomen. In die brief zal ook staan hoe de procedure verder verloopt. 
 
 
  


