Beste aanstaande Agora leerling en ouders/verzorgers,
Super dat je voor Agora kiest en naar Buurtcollege Maas en Peel komt!
Wij nodigen je, samen met jouw ouders/verzorgers uit om je aan te melden als nieuwe leerling.
Dit kan op maandag 8 maart of op dinsdag 9 maart 2021. Vanwege de geldende corona maatregelen
zullen de aanmeldingen dit jaar via Zoom plaatsvinden.

Aanmelden als nieuwe leerling
Klik hier door naar het aanmeldformulier op onze website.
Als je tijdens het invullen van het formulier vragen hebt, dan zijn Odilia en Goosje bereikbaar via
06-21285226 respectievelijk 06-15235461. Bel gerust, zij helpen jullie graag! Het is fijn als je het
formulier al aan ons hebt opgestuurd, voordat we elkaar zien in de Zoom meeting.
Aanmelden via Zoom
Op beide dagen ontvangen wij jullie graag in Zoom, tussen 18.30 en 20.30 uur.
De links daarvoor vindt je hier:
Zoom aanmelden maandag 8 maart
Zoom aanmelden dinsdag 9 maart
Ons team ontvangt jullie in een gemeenschappelijke ruimte. Van daaruit gaan jullie met iemand van
ons in een aparte ruimte deze belangrijke stap bekrachtigen. Het kan zijn dat jullie even moeten
wachten en dan zijn de initiatiefnemers en de Agora leerlingen van ons pioniers team aanwezig voor
een praatje en vragen.
Bij de aanmelding heb je, naast je aanmeldformulier, nodig:
●
●

Paspoort of identiteitskaart ter verificatie van het BSN
Het door de basisschool opgemaakte aanmeldingsformulier (uit het Digitale Overdracht
Dossier, verzoek de gegevens van dit formulier te controleren en aan te vullen) of een door
de basisschool verstrekt Onderwijskundig Rapport (alleen voor scholen die niet met LDOS
werken).

Meer informatie?
info@buurtcollegemaasenpeel.nl
www.buurtcollegemaasenpeel.nl
www.verenigingagoraonderwijs.nl
Facebook & Instagram & Linkedin & Twitter

Bevestiging en persoonlijk intakegesprek
Jullie ontvangen binnen 24 uur, na ontvangst van het aanmeldformulier, van ons een bevestiging dat
wij de aanmelding in goede orde hebben ontvangen. Mochten jullie onverhoopt toch geen
bevestiging ontvangen, stuur dan een mail naar info@buurtcollegemaasenpeel.nl.
Vanaf april, als duidelijk is wie de definitieve coaches gaan worden, plannen we de persoonlijke
intakegesprekken in; het formulier van de basisschool neem je ook mee naar dit intakegesprek.
Uiterlijk 1 juni ontvangen jullie een toelatingsbrief, waarin we bevestigen dat jij bent
aangenomen.
Om alvast kennis te maken met je medeleerlingen en het schoolteam, organiseren wij, zodra het
weer mogelijk is, een feestelijke bijeenkomst in ons nieuwe schoolgebouw.
We gaan er samen voor zorgen dat jij je snel thuis voelt bij Buurtcollege Maas en Peel.
Graag tot ziens!
Hartelijke groet, namens het Agora team

Mathijs Drummen
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