schooljaar 2017-2018

Toelatingsprocedure leerjaar 3
In leerjaar 3 kan een leerling geplaatst worden in één van onderstaande klassen / leerwegen:








MAVO (GTL) voor het praktijkvak kan gekozen worden uit:
o
Economie & Ondernemen
o
Mobiliteit & Transport*
o
Produceren, Installeren en Energie*
o
Zorg & Welzijn
Economie & Ondernemen (basis – vakmanschapsroute)
Economie & Ondernemen (kader)
Mobiliteit & Transport (basis en kader)*
Produceren, Installeren en Energie (basis en kader)*
Zorg & Welzijn (basis en kader)

*Voor deze richting is mondeling overleg (tijdens het intakegesprek) noodzakelijk.
Bestaande klassen kunnen worden aangevuld tot maximaal 25 leerlingen. Hiervoor komen leerlingen
in aanmerking met een advies ‘VMBO’ (eventueel met leerwegondersteuning).
o Plaatsing vindt plaats in volgorde van aanmelding en mate van geschiktheid.
o Tevens moet de aangemelde leerling zich hebben laten informeren over de school en de mogelijkheden
tijdens het open huis zij-instroom op 18 mei 2017.
Aanmelding
Aanmelding geschiedt door de ouder(s)/verzorger(s).
In geval van méér aanmeldingen dan beschikbare plaatsen zal er gewerkt worden met een wachtlijst.
Direct na ontvangst van de aanmelding wordt aan de toeleverende school voor voortgezet onderwijs het
inlichtingenformulier ‘zij-instromers’ toegezonden.
Onderwijskundige informatie
De school voor voortgezet onderwijs levert zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 2 juni, de benodigde informatie
digitaal aan, te weten:
 het volledig ingevulde inlichtingenformulier ‘zij-instromers’,
 minimaal 2 recente rapporten,
 (indien van toepassing) een LWO-beschikking,
 (indiende van toepassing) een dyslexie – of dyscalculieverklaring.
Onvolledige informatie van de toeleverende school voor voortgezet onderwijs kan leiden tot vertraging van de
intakeprocedure.
Na ontvangst van de informatie van de toeleverende school zal er contact gezocht worden met de
toeleverende school om de overdracht mondeling toe te lichten.
Toelating en plaatsing
Alle leerlingen èn hun ouder(s)/verzorger(s) worden uitgenodigd op school voor een persoonlijk gesprek.
Tijdens dit intakegesprek zal o.a. aandacht worden besteed aan de motivatie voor de afdelingskeuze.
Een tijdig aangemelde en goed onderbouwde verwijzing van de toeleverende school voor voortgezet
onderwijs weegt zwaar bij het toelaten en plaatsen van leerlingen.
Op grond van de onderwijskundige informatie, het persoonlijke gesprek, belangstelling én de motivatie kan
worden besloten om:
1. nader overleg te plegen met de toeleverende school voor voortgezet onderwijs.
2. de leerling te testen in geval van twijfel over capaciteiten en/of op grond van sociaal-emotionele
problematiek.
3. de leerling toe te laten.
4. de leerling af te wijzen.
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Een leerling die afkomstig is van een school die alleen de VMBO-theoretische leerweg aanbiedt is plaatsbaar
wanneer:
 er voldoende plaats is.
 de toeleverende school tijdig alle gevraagde onderwijskundige informatie aanlevert.
 er geen ernstige twijfels bestaan over motivatie, leerhouding, capaciteiten en sociaal emotioneel
welbevinden.
 het Hoofdvaart College een onderwijsaanbod heeft dat past bij de belangstelling en capaciteiten van de
leerling.
Een leerling die afkomstig is van een school die VMBO-beroepsgerichte leerwegen aanbiedt is
plaatsbaar wanneer:
 er voldoende plaats is.
 de toeleverende school tijdig alle gevraagde onderwijskundige informatie aanlevert.
 er sprake is van een verhuizing naar Hoofddorp of directe omgeving.
 er in geval van de behoefte aan leerwegondersteuning de LWO-beschikking wordt overgedragen;
 er in geval van dyslexie een formele verklaring wordt overgedragen.
 er geen ernstige twijfels bestaan over motivatie, leerhouding, capaciteiten en sociaal emotioneel
welbevinden.
 het Hoofdvaart College een onderwijsaanbod heeft dat past bij de belangstelling en capaciteiten van de
leerling.
Een leerling die afkomstig is van het Praktijkonderwijs is plaatsbaar wanneer:
 er voldoende plaats is.
 de toeleverende school een positief advies m.b.t. slaagkans in het VMBO geeft.
 de toeleverende school tijdig alle gevraagde onderwijskundige informatie aanlevert.
 er geen ernstige twijfels bestaan over motivatie, leerhouding, capaciteiten en sociaal emotioneel
welbevinden.
 het Hoofdvaart College een onderwijsaanbod heeft dat past bij de belangstelling en capaciteiten van de
leerling.
In alle voorkomende situaties kan besloten worden om
 de leerling aanvullend te testen op:
- intelligentie
- leerachterstanden
- sociaal-emotionele problematiek
 de aanmelding niet in behandeling te nemen.

Testen
Eventuele noodzakelijke tests zullen op het Hoofdvaart College worden afgenomen. Uiterlijk 3 weken na de
testdatum kan uitsluitsel worden gegeven. Dit kan betekenen dat de leerling wordt toegelaten, verder
aanvullend getest dient te worden of wordt afgewezen.
Aanname
Wanneer de leerling toelaatbaar is wordt dit schriftelijk kenbaar gemaakt aan de ouder(s)/verzorger(s).
Plaatsing is pas definitief wanneer alle gegevens ten behoeve van de inschrijving zijn aangeleverd (incl. kopie
paspoort of uittreksel uit het bevolkingsregister).
Wachtlijst
Wanneer er meer leerlingen worden aangemeld dan dat er geplaatst kunnen worden, zullen deze op een
wachtlijst worden geplaatst, dan wel verwezen worden naar een andere school of ander type onderwijs.
Plaatsing op de wachtlijst gebeurt bij gebleken geschiktheid en motivatie en vervolgens op volgorde van
datum van aanmelding.
Het streven van het Hoofdvaart College naar een evenwichtige verdeling van basis- en kaderberoepsgericht
kan hierbij een rol spelen.
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