
*    -  Informatie over aanmelding en plaatsing van leerlingen voor de locatie Molenhuispad (havo/vwo) kunt u vinden op de 
website van het CLD (www.chrlyceumdelft.nl>groep-8>aanmelden).

 -  Informatie over aanmelding en plaatsing van leerlingen voor de scholencombinatie Delfland (sc Delfland, beroeps- 
gerichte leerwegen) op de website van sc Delfland (sc-delfland.nl>groep-8>aanmelden).

Het CLD is onderdeel van SCO Delft e.o.
Voor vragen over alle schoolbrede zaken en sectoroverstijgende activiteiten:
M. (Monique) Radder | beleidsadviseur pr & communicatie SCO Delft e.o. 
T 015 215 48 84 (telefonisch spreekuur: dinsdag 11:30 - 12:00 uur) | E m.radder@scodelft.nl

Aanmeldingsformulier brugklas 2023 – 2024
CLD | Locatie Hof van Delft (mavo/havo)

Aanmeldingsprocedure
Toelatingsreglement

In dit document informeren wij u over de regels en procedures die de locatie Hof van Delft (mavo/havo) van het Christelijk 
Lyceum Delft (CLD) hanteert bij de aanmelding en plaatsing van leerlingen in de brugklas voor het schooljaar 2023 - 2024.*

In geval van vragen kunt u contact opnemen met:

Locatie Hof van Delft (mavo/havo) 
Obrechtstraat 48, 2625 XN Delft T. (Tim) van Haeften 
T 015 268 43 70 teamleider onderbouw 
E info@chrlyceumdelft.nl  
I  www.chrlyceumdelft.nl

 



Onderdeel van SCO Delft e.o.

CLD Hof van Delft mavo/havo 
Obrechtstraat 48, 2625 XN Delft    T 015 268 43 70 
E info@chrlyceumdelft.nl   I   www.cldlive.nl 
I  www.chrlyceumdelft.nl       @cld_hvd

Aanmeldingsprocedure Locatie Hof van Delft
mavo/havo

Wanneer kunt u uw kind aanmelden?
Van 11 februari tot en met 24 februari 2023 kunt u uw 
kind aanmelden. Eerder dan 11 februari aanmelden kan 
niet vanwege wettelijke regels. 

Digitaal aanmelden?
Dat kan! Via de website (groep-8>aanmelden). 
U kunt het ondertekende aanmeldingsformu-
lier, het schooladviesformulier van de basis-
school en eventuele andere documenten hier 
indienen.

Schriftelijk aanmelden:
Het adres voor alle aanmeldingen is:  
Christelijk Lyceum Delft
Centrale Onderwijsadministratie
t.a.v. mevrouw I. (Ingrid) Madari p/a
Molenhuispad 1
2614 GE Delft

U levert bij aanmelding de volgende documenten in:
1.  Aanmeldingsformulier van het CLD  

Het aanmeldingsformulier is verkrijgbaar via de  
basisschool, via onze website of kan aangevraagd  
worden bij mevrouw I. Madari (T: 015 2684330,  
E: i.madari@chrlyceumdelft.nl).

2.  Schooladviesformulier  
Dit formulier, dat door de basisschool wordt verstrekt, 
bevat een unieke code die wij nodig hebben om de 
aanmelding te kunnen verwerken.

Na ontvangst van uw aanmelding:
•   Ontvangt u z.s.m. een schriftelijke bevestiging dat uw 

kind is aangemeld bij het CLD locatie Hof van Delft;
•   Op 5 april ontvangt iedereen bericht over plaatsing;
•   Bij de bevestiging van plaatsing zit een link naar een 

Googleform waarmee u de komst van uw kind garan-
deert;

•   Voor 7 april moet u de bovenstaande link hebben  
ingevuld;

•   Wordt uw kind uitgenodigd voor een korte kennis- 
makingsbijeenkomst in juni 2023.

Toelatingsreglement locatie Hof van Delft
mavo/havo

De toelatingscommissie beslist over toelating en plaat-
sing van leerlingen die voor de eerste klas zijn aangemeld. 
De toelatingscommissie bestaat uit J.P. (John) Brand en  
T. (Tim) van Haeften

Toelating
-  In principe worden alle leerlingen met een passend  

advies toegelaten.
-  Het advies van de basisschool is bepalend voor plaat-

sing in een bepaald type klas.

Plaatsing
Alle ingeschreven leerlingen worden geplaatst in de 
leerweg overeenkomstig het advies van de basisschool. 
Omdat de eindtoets wordt afgenomen nadat de inschrij-
ving heeft plaatsgevonden en de basisschool het advies 
in overleg met de ouders slechts naar boven kan bij-
stellen, wordt dit bijgestelde advies z.s.m. maar uiterlijk 
binnen een week na bekendmaking schriftelijk kenbaar 
gemaakt door de ouders en de basisschool. Leerlingen 
met een (eerste) advies mavo (theoretische leerweg) en 
een eerste adviesmavo/havo worden geplaatst op de  
locatie Hof van Delft. Ook leerlingen met een havo-advies 

kunnen zich desgewenst aanmelden voor CLD locatie 
Hof van Delft. Zij kunnen in het tweede deel van het jaar 
meedoen aan de havo-modules waardoor een naadloze 
opstroom naar havo 2 mogelijk is.

-  Een leerling wordt altijd geplaatst als CLD locatie Hof 
van Delft de eerste keuze is.

- We volgen altijd adviezen van de basisschool.

NB: Wij gaan als volgt om met ophogingen:
kader/mavo  mavo: wordt altijd geplaatst
mavo/havo  havo: in het tweede deel van het jaar  
bieden wij havo modules aan waardoor een naadloze 
opstroom naar havo2 mogelijk is.

Algemeen
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de 
commissie.

We hanteren een Reglement Boekenfonds en een  
Reglement Kluisjes. Deze reglementen zijn beschikbaar 
op de website (organisatie>regelingen)


