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Zeist, 1 april 2021 

  

Betreft: 2e ronde aanmeldingen CLZ 

  

Beste leerlingen en ouders, 

  

Op donderdag 1 april hebben alle leerlingen binnen ons samenwerkingsverband te horen 

gekregen of ze op de school van hun eerste keuze geplaatst zijn. Wij zijn blij dat wij alle 

leerlingen die bij ons in de eerste ronde zijn aangemeld hebben kunnen plaatsen. 

 

Tegelijkertijd werd duidelijk, dat binnen ons samenwerkingsverband niet alle leerlingen 

geplaatst konden worden op de school van hun eerste keuze. Uit ervaringen van vorige jaren 

weten wij welke impact dit op de leerlingen heeft, maar wij weten ook hoe leerlingen zich 

ondanks dat snel thuis gaan voelen op het CLZ. 

  

Aangezien de eerste ronde aanmeldingen op het CLZ goed is verlopen, hebben wij extra 

klassen geformeerd. Hierdoor is er ook weer ruimte ontstaan voor aanmeldingen in de tweede 

ronde. 

Natuurlijk hadden wij u, net als in vorige jaren, het liefst ontvangen aan de Lindenlaan. Door de 

huidige omstandigheden behoort dit tot onze spijt echter niet tot de mogelijkheden. We hopen 

dat u hier begrip voor heeft.     

Allereerst maken wij graag duidelijk in hoeverre er in de verschillende afdelingen van het CLZ 

nog plaats is. 

● Op onze VMBO-TL afdeling is er geen plaats meer voor leerlingen in de tweede ronde. 

● Op de Nederlandstalige afdelingen Havo/Atheneum en Atheneum  en op onze 

tweetalige afdelingen Havo/Atheneum, Atheneum en Gymnasium  is er in de tweede 

ronde nog beperkt plaats.  

Indien er voor deze laatstgenoemde afdelingen sprake is van overaanmelding, zal er loting 

plaats vinden. Op onze website www.clz.nl kunt u onze procedure hiervoor vinden. Ook in deze 

tweede ronde kan aanmelding alleen gedaan worden door de basisscholen.  

Omdat we ons kunnen voorstellen dat leerlingen en ouders om een goede tweede keus te 

kunnen maken en mogelijk nog informatie van en over het CLZ willen, stellen we u op de 

hoogte van het volgende: 

●    U kunt door een mail te sturen naar  infotweederonde@clz.nl  aangeven dat u de 

behoefte heeft in contact te komen met het CLZ om eventuele vragen te stellen. 

Vermeld u daarbij op welk telefoonnummer u bereikbaar bent.  

http://www.clz.nl/
mailto:infotweederonde@clz.nl
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      Ook op vrijdag 2 april beantwoorden wij de mail nog. Mailtjes die in het 

Paasweekend worden verstuurd krijgen op dinsdag antwoord.                                  

Let op: er kan met anoniem nummer worden gebeld.  

●    Op donderdag 1 april tussen 16.00 en 17.00 uur kunt u een informatiepakket   

       halen bij een afhaalpunt voor de hoofdingang van het CLZ aan Lindenlaan 23. 

●     Uiteraard kunt u ook veel informatie vinden op onze site: www.clz.nl 

●     De school is donderdag 1 april telefonisch bereikbaar tussen 9.00 en 16.00 uur          

(030 692 48 20) Op goede vrijdag en het Paasweekend is de school niet telefonisch 

bereikbaar.                                                                                                        

Wij wensen iedereen veel succes in de tweede ronde. 

  

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

R.M. Bijeman 

Rector CLZ 
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