Aannameprocedure leerjaar 1

schooljaar 2019-2020

MAVO en VMBO beroepsgericht
In leerjaar 1 wordt gestreefd naar een klassengrootte van maximaal 24 leerlingen in de reguliere klassen.
Ons streven is om in leerjaar 1 de volgende klassen te maken:
• Basis
• Basis/kader
• Kader/mavo
• Mavo
• Vakcollege techniek (basis/kader/mavo)
De uiteindelijke samenstelling is afhankelijk van het aantal aanmeldingen en de keuzes die worden gemaakt.

Aanmelding
Voor leerlingen uit de Haarlemmermeer geldt de ‘Toelatingsprocedure Haarlemmermeer’. In de
schoolkeuzegids van de Haarlemmermeer kunt u, op pagina 6 en 7, deze procedure vinden.
Aanmeldingen gaan, binnen de Haarlemmermeer, via het aanmeldingsformulier door de basisschool.
Aanmeldingen buiten de Haarlemmermeer, gaan via het aanmeldingsformulier door ouders.
Het aanmeldformulier kan opgevraagd worden bij de receptie van het Hoofdvaart College of gedownload
worden van de website www.hoofdvaartcollege.nl. Als de aanmelding niet via de basisschool is binnengekomen
dan krijgt de basisschool een mail met het verzoek om onderstaande informatie aan te leveren bij het
Hoofdvaart College.
De toeleverende basisschool levert zo spoedig mogelijk via OSO de benodigde informatie aan. Te weten:
▪ het onderwijskundig rapport (digitaal overdrachtsdossier incl. bladzijde met handtekening ouder(s)), waarin
duidelijk het advies wordt vermeld. Het Hoofdvaart College hanteert het onderwijskundig rapport dat is
ontwikkeld binnen het Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden.
▪ informatie over de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling.
▪ eventuele testgegevens.
▪ indien van toepassing een dyslexie- of dyscalculieverklaring (of andere officiële verklaringen).
▪ indien van toepassing het OPP
Aanmelding bij voorkeur vóór 1 maart doch uiterlijk 15 maart.
In uitzonderlijke gevallen én/of door onvoorziene vertraging kan in overleg van deze data worden afgeweken.
In alle gevallen vindt er een ‘overdrachtsgesprek’ (warme overdracht) plaats tussen het Hoofdvaart College en
de toeleverende basisschool. Daarnaast worden alle ouders en leerlingen uitgenodigd voor een intakegesprek.
Wij nemen de beslissing over de aanname nadat dit intakegesprek heeft plaatsgevonden.
Onvolledige informatie van de basisschool en/of aanmelding na 15 maart kan leiden tot vertraging van de
intakeprocedure, dan wel het niet in behandeling nemen van de aanmelding van de leerling.
Het advies van de basisschool is leidend bij het in behandeling nemen van de aanmelding van leerlingen.
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Uitslag over aanname
Uiterlijk 20 april ontvangt u schriftelijk onze beslissing over de toelating. Er zijn op dat moment drie opties
mogelijk:
Aangenomen:

In deze brief staat vermeld dat uw zoon/dochter is aangenomen als leerling van
het Hoofdvaart College. Later volgt de klassenindeling.

Aanvullende informatie nodig:

Soms is er aanvullende informatie nodig om tot een beslissing te komen. In
deze brief staat dat de beslissing wordt uitgesteld tevens zal het Hoofdvaart
College contact opnemen met ouders en de basisschool om extra informatie in
te winnen.

Niet aangenomen:

Wanneer de leerling niet kan worden aangenomen op het Hoofdvaart College
zal het Hoofdvaart College telefonisch én schriftelijk contact opnemen met
ouders en de basisschool. Er kan dan sprake zijn van verwijzing naar een ander
type onderwijs.

Een tijdige aanmelding voorkomt langdurige onzekerheid.

De planning samengevat
15 maart
Uiterste datum van aanmelding.
Maart t/m april
Ouders ontvangen een uitnodiging, per email, voor een individueel intakegesprek met
ouder(s) en leerling op het Hoofdvaart College. Deze gesprekken vinden plaats op 4, 5 en
8 april 2019.
April / mei
Overdrachtsgesprekken met de basisschool: de ‘Warme overdracht’.
Uiterlijk 20 april
Brief met uitslag over aanname wordt verzonden naar ouder(s)/leerling. De basisschool
ontvangt een kopie.
Uiterlijk 8 juni
Ouders en leerlingen krijgen bericht over plaatsing in welke klas en de uitnodiging voor de
kennismakingsmiddag, met klasgenoten en mentor, op 21 juni.
Vrijdag 21 juni
Kennismakingsmiddag voor nieuwe leerlingen op het Hoofdvaart College.
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