De Passie Utrecht

Activiteiten rondom kennismaking en toelating van de nieuwe leerlingen 2018- 2019

Datum
21 nov. ‘18

Activiteit
Brug voor Bruggers
13.30 -16.00 uur

Korte toelichting
Al vroeg in het schooljaar maken leerlingen van groep 8 (en groep 7), met hun ouders, kennis met het voortgezet
onderwijs en de Passie Utrecht in het bijzonder. We hebben een boeiend programma voor de kinderen en een
informatieve bijeenkomst met workshops voor de ouders en docenten van groep 7 en 8.
Er is oppas voor baby’s en kinderen tot en met groep 6.

19 jan ‘19

Open dag
10.00-15.00 uur

Het Passie-team staat klaar om toekomstige brugklasleerlingen, maar ook leerlingen uit groep 7 en ouders /
belangstellenden, te informeren over onze Evangelische school, onze identiteit en over de onderwijskwaliteit.
Alle schoolvakken presenteren zich. Geniet van de sfeer. De dag is een “must” voor alle ouders die willen weten
waar de Passie voor staat en gaat.

23 jan ‘19

Open lesmiddag
13.30 -16.00 uur

De leerlingen van groep 8 ( en 7 ) krijgen minilesjes en beleven de werksfeer op de Passie. De ouders worden apart
geïnformeerd over ons pedagogisch klimaat en de didactische aanpak in de lessen. Maar ook: Hoe komt het toch
dat de Passie als veilige school bekend staat? Er is oppas voor baby’s en kinderen tot en met groep 6.

Half mrt ‘19

Inschrijfdatum

De Passie Utrecht hanteert, net als de andere Utrechtse scholen, deze datum als uiterste inschrijfdatum. Zo kunnen
we garanderen dat er tijdig een uitnodiging naar u wordt gestuurd voor het “Welkom gesprek”.

20 mrt ‘19

Welkom avond
Vanaf 18.30 uur

Alle aangemelde leerlingen komen, met hun ouder(s) voor een welkom gesprek. Leerlingen die extra begeleiding
bij ons hebben aangevraagd, zijn al ruim voor deze datum langs geweest voor een intake.

Half apr ‘19

Toelatingscommissie

Per leerling worden de gegevens besproken om de laatste zaken rond de toelating in orde te maken. Daarna
infomeren we de leerlingen en de ouders over de definitieve toelating en over de klas waar ze in zullen gaan
starten.

26 jun ‘19

Kennismakingsmiddag
13.30 -16.00 uur

Ruim vóór de zomervakantie weten alle leerlingen bij wie ze in de klas komen en wie de mentor wordt. Op deze
gezellige en nuttige middag wisselen de nieuwe leerlingen adressen uit van klasgenoten en reisgroepje.
Voor de ouders is er informatie over de start van het nieuwe schooljaar. Allerlei praktische zaken die van belang zijn
bij de start van het schooljaar, worden benoemd. Er is oppas voor baby’s en kinderen tot en met groep 6.

Zomervakantie

Eerst nog de zomervakantie voordat je op de Passie mag gaan starten in je nieuwe klas

