
In         stappen naar Wolfert Tweetalig
Net als alle Rotterdamse scholen neemt Wolfert Tweetalig deel aan De OverstapRoute. 
Omdat Wolfert Tweetalig werkt met een toelatingsprocedure voorafgaand aan  
De OverstapRoute, volgt u voor het aanmelden van uw kind onderstaand stappenplan.

Ga naar wolfert.nl/tweetalig/groep-78/aanmelden of scan de QR-code. 

Vul het online inschrijfformulier volledig in 
en voltooi de betaling. U ontvangt twee 
bevestigingen: één van de aanmelding en één van 
de betaling.

Een medewerker van Wolfert Tweetalig stuurt u 
per e-mail een afspraak. 
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4 U komt met uw kind naar de afspraak.  
Uw kind maakt in de mediatheek de placement test. Deze test duurt 30 minuten. 
U neemt plaats in de mediatheek. Na de placement test start één van onze 
docenten het intakegesprek met uw kind. Na ongeveer 15 minuten wordt u 
opgehaald en wordt het gesprek met u erbij voortgezet.

Is Wolfert Tweetalig de eerste keuze? Lever dan het adviesformulier met de 
unieke code in bij de balie in de mediatheek. Twijfelt uw kind nog? Dan kunt u 
het formulier en de unieke code tot 10 maart 2021 ook mailen naar  
tweetalig@wolfert.nl.
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5Stappenplan aanmelding Wolfert Tweetalig
Net als alle Rotterdamse scholen neemt Wolfert Tweetalig deel aan De OverstapRoute. 
Omdat Wolfert Tweetalig werkt met een intakeprocedure voorafgaand aan
De OverstapRoute, volg je onderstaand stappenplan.

Ga naar wolfert.nl/tweetalig/groep-78/aanmelden/#aanmelden of scan de 
QR-code. 

Vul het online inschrijfformulier volledig in
en voltooi de betaling. Je ontvangt twee 
bevestigingen: één van de aanmelding en 
één van de betaling.

Een medewerker van Wolfert Tweetalig 
stuurt per e-mail een afspraak. Op deze 
datum/tijd word je online verwacht. Je 
ontvangt van tevoren instructies.

In verband met de coronamaatregelen zullen de intakegesprekken dit jaar online 
plaatsvinden. De placement test wordt daarom op een later moment afgenomen. 
Bij het online intakegesprek start één van onze docenten het gesprek met jou. 
Ongeveer 15 minuten later gaat het gesprek verder met je ouder(s)/verzorger(s) 
erbij. 

Is Wolfert Tweetalig de eerste keuze? Mail dan het ingevulde adviesformulier van 
de basisschool met daarop de unieke code naar tweetalig@wolfert.nl. Dit kan tot 
en met 19 maart 2021. 
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