Procedure zij - instroom
2020- 2021

Terminologie :
SvH > school van herkomst
SvA > school van aanmelding

•

Procedure aanmelding zij -instroom :
1. Leerling krijgt van SvH advies andere school.
- Ouders melden leerling aan bij SvA .
- SvA vraagt gegevens op bij SvH. SvH vraagt toestemming tot overdracht van het
dossier aan de ouders. Uitwisseling van dossiergegevens via OSO heeft voorkeur.
SvH geeft SvA bericht dat dossiergegevens klaarstaan.
- Leerling geeft (afhankelijk van de te kiezen richting) school van 1e, 2e en 3e keuze
op (LET op : er wordt geen garantie tot plaatsing op SvA gegeven !!!).
Keuzeformulier inleveren bij SvA . Leerling en ouders worden uitgenodigd voor
intake gesprek door SvA, er wordt besloten of leerling al dan niet plaatsbaar is.
Ouders en SvH worden hiervan op de hoogte gesteld.
- Ouders melden alleen aan bij de eerste keuze (dus niet meer zoals in het verleden
bij diverse scholen)
2. Leerling wil zelf naar andere school.
- Procedure zelfde als bovenstaand

Algemene afspraken :
•
•
•

•

•
•

De aanmelding van een leerling wordt pas in behandeling genomen als het complete
dossier voor de SvA beschikbaar is.
Tussentijds overstappen van leerlingen TL op het VMBO naar een school voor AVO :
afspraak > dat staan we NIET toe
Leerlingen die uitgeloot zijn op de ene school en een plaats hebben op een andere
school, daarvan is de afspraak : de leerling blijft op zijn huidige school, kan dus NIET
opnieuw inschrijven voor oorspronkelijke eerste keuze in volgend leerjaar.
Waar het de “ schrijnende gevallen betreft “ kan door de directie van de scholen een
uitzondering worden gemaakt op de hier voornoemde regels (tussentijds overstappen en
plaatsing na loting) en de leerling toch van de ene naar de andere school over laten
stappen.
Komt een leerling in beeld voor specifiek VMBO, dan dient de SvH TIJDIG stappen te
ondernemen.
De VMBO scholen organiseren al dan niet een informatieve middag voor zij-instromers die
zich hebben aangemeld. Dit om er zeker van te zijn dat de leerling zich op de juiste
manier laat informeren en de juiste keuze maakt.
De VMBO scholen brengen de collega scholen van deze mogelijkheid (datum en
aanmeldingen) op de hoogte. De decanen van de AVO scholen worden van harte
uitgenodigd om kennis te nemen van de mogelijkheden op de verschillende vmbo
scholen. Het betreft de specifieke leerroutes/afdelingsprogramma’s per vmbo.

•

•

•

•

Het VMBO kan medio mei 2020 het beschikbare aantal plaatsen voor zij-instroom
aangeven. De AVO scholen kunnen dan direct aan de slag met het spreken van ouders en
leerlingen om een overstap naar het VMBO te bewerkstelligen.
Door leerlingen en ouders tijdig te informeren over advies andere school e.d. en het niet
te hoeven wachten op de laatste plaatsingsvergadering zal het gros van de leerlingen al
ver voor de zomersluiting een ander plekje hebben gevonden. De plaatsingsvergadering
van juli 2020 zal dan enkel en alleen nog de laatste leerlingen een juiste plek moeten
geven. Alle VO scholen dienen dan alle eindrapportvergaderingen gehad te hebben en
een overzicht te hebben van het aantal beschikbare plaatsen. Onderling overleg tussen
de verschillende scholen hoeft niet te wachten op welke vergadering dan ook. Is een
leerling geplaatst op een andere school, en heeft daarbij de juiste plek gevonden > dat is
waar het uiteindelijk om draait.
Voor wat betreft de afstroom binnen havo/vwo geldt dat leerlingen in principe afstromen
binnen de eigen school voor zover de richting aanwezig is. Daar waar sprake is van één
opleidingsniveau zal er bij afstroom een overleg met andere havo/vwo scholen gepland
moeten worden om een plaats voor de betreffende leerlingen te waarborgen. De
havo/vwo scholen organiseren daartoe zelf een overlegmoment.
Daar waar sprake is van instroom in havo 4 bij samenwerkingsverbanden tussen vmbo en
VO scholen, krijgt de leerling vanuit dat betreffende samenwerkingsverband voorrang.

