AANNAMEBELEID SCHOOLJAAR 2019-2020
Bestemd voor toeleverende scholen en ouders/verzorgers

Onderwijsaanbod
Het Hoofdvaart College is een school voor VMBO en biedt onderwijs aan in:
• MAVO / theoretische leerweg
• Gemengde leerweg (beroepsgerichte MAVO)
• De kaderberoepsgerichte leerweg
• De basisberoepsgerichte leerweg
Voor alle leerwegen geldt dat wij ondersteuning bieden aan leerlingen met leerachterstanden
(voorheen leerweg ondersteunend onderwijs). Eventueel in samenwerking met het
samenwerkingsverband.
Naast het reguliere VMBO onderwijs biedt het Hoofdvaart College ook:
• In de onderbouw extra sport- en kunstlessen
• Vakcollege Techniek
Aanname
Op het Hoofdvaart College kunnen leerlingen terecht
-

Uit de Haarlemmermeer en de omliggende gemeenten.
Met advies VMBO-TL/GL of GTL, VMBO kaderberoepsgerichte leerweg of VMBO
basisberoepsgerichte leerweg.
Met testresultaten die de bovengenoemde VMBO niveaus ondersteunen.

Groepsgrootte is afhankelijk van niveau en samenstelling van de klas met een groepsgrootte van
maximaal 24 leerlingen in leerjaar 1.
Passend onderwijs
Leerlingen die zich aanmelden voor leerjaar 1 met een beschikking voor praktijkonderwijs worden
doorverwezen naar een school voor praktijkonderwijs.
Aanmeldingen vanuit het praktijkonderwijs voor hogere leerjaren worden in behandeling genomen op
voordracht van de school voor praktijkonderwijs.
Voor leerlingen die specialistische begeleiding nodig hebben, wordt in overleg met diverse partijen
(toeleverende school, leerlingondersteuning, ouders) vastgesteld wat de leerling nodig heeft om op
het Hoofdvaart College succesvol te kunnen functioneren.
Indien het basis en/of extra ondersteuningsaanbod van de school niet toereikend is, gaan wij in
overleg met de aanleverende school en waar nodig het samenwerkingsverband over andere
mogelijkheden. Daarnaast blijft de mogelijkheid om een leerling door te verwijzen naar het speciaal
onderwijs. Deze vraag loopt via het Regioloket van het samenwerkingsverband.
Het Hoofdvaart is een reguliere school voor VMBO. Het basisaanbod maakt het mogelijk om ook
leerlingen met een beperkt bedreigde onderwijs participatie op te vangen. Essentieel is dat een
leerling kan functioneren in een klas en voldoende openstaat voor de aansturing en instructie van
docenten.
In alle gevallen waarin dit beleid niet voorziet, beslist de directie.
Per leerjaar is er een aannameprocedure.

