
 
Toelatingsprocedure Portus Groene Hart 2023/2024 

 
Vanwege de groei van de school, is het noodzakelijk om voor komend schooljaar 2023/24 vooraf het 
aantal beschikbare plaatsen vast te stellen. Dit betekent dan ook dat Portus Groene Hart bij 
overaanmelding zal gaan loten. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de 
OverstapRoute.  
 
Wij hanteren de volgende procedure: 
 
Bij aanmelding kijken wij altijd naar het advies dat een leerling krijgt van de basisschool.  
Wij hebben brugklassen op de volgende niveaus: 
 
• Mavo/havo (eventueel met tweetalig onderwijs/TTO) 
• Havo/vwo (eventueel met tweetalig onderwijs/TTO) 
• Vwo (eventueel met tweetalig onderwijs/TTO) 
 
Op ieder niveau biedt Portus Groene Hart dus tweetalig onderwijs (TTO). Voor toelating hiervoor 
gelden dezelfde toelaatbaarheidsadviezen. 
 
Voor schooljaar 2023-2024 zijn op Portus Groene Hart in totaal 325 plaatsen beschikbaar voor 
nieuwe brugklasleerlingen. Deze plaatsen zijn als volgt over de afdelingen verdeeld: 
 

• Mavo/havo: 95 leerlingen 
Waarvan maximaal 32 leerlingen voor TTO 

• Havo/vwo:  150 leerlingen 
Waarvan maximaal 32 leerlingen voor TTO 

• Vwo:        80 
Waarvan maximaal 32 leerlingen voor TTO 

De inschrijvingstermijn loopt van maandag 20 februari t/m vrijdag 17 maart 2023. Mocht het aantal 
aanmeldingen hoger uitkomen dan dat wij ruimte hebben zal er dus vervolgens een loting door een 
notaris plaatsvinden. Deze loting staat gepland op donderdag 23 maart 2023.  

In het geval dat onze school mee doet aan de loting worden eerste onderstaande voorrangsregels 
toegepast: 

1. Aangemelde leerlingen met een broer of zus op onze school worden bij voorrang toegelaten tot 
Portus Groene Hart 

2. Leerlingen woonachtig in Barendrecht, Albrandswaard, Heerjansdam, Ridderkerk en de 
Hoekschewaard worden bij voorrang toegelaten tot Portus Groene Hart 

De uitslag van de loting zal op vrijdag 24 maart 2023 bekend gemaakt worden. Alle ouders/ 
verzorgers ontvangen dit besluit via de mail.  

Indien er na de eerste aanmeldronde nog plaatsen beschikbaar zijn, worden nagekomen 
aanmeldingen in volgorde van aanmelding verwerkt. 

https://www.koersvo.nl/voor-ouders/overstaproute/

