Aanmeld - en aannameprocedure voor leerjaar 1
Welke leerlingen kunnen zich aanmelden bij onze school? Doelgroep:
Leerlingen met een advies vmbo basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, of gemengde
leerweg met en zonder leerwegondersteuning, in de leeftijd van 12 tot 16 jaar.
Toelatingsbeleid:
• Scholencombinatie Delfland (scD) is een school voor beroepsgericht vmbo waarbinnen de vmbo
afdelingen van het Grotius College en het Christelijk lyceum Delft samenwerken.
• Alle opleidingen (profielen) worden aangeboden door de twee scholen gezamenlijk.
• Het accent ligt op beroepsoriëntatie en de geboden opleidingen bereiden voor op de
beroepskwalificerende opleidingen die door de ROC’s worden aangeboden.
• Vanuit een gemeenschappelijke visie willen wij scD positioneren als één school voor
beroepsgericht vmbo.
• De scD is een open onderwijsinstelling die algemeen toegankelijk is voor alle
leerlingen die tot de doelgroep behoren.
• Het gebouw is geschikt voor maximaal 550 leerlingen. Per leerlaag is er daarmee ruimte voor 135
leerlingen. In het eerste en tweede leerjaar hebben wij ruimte voor maximaal 7 klassen waarvan
twee of drie klassen voor ten hoogste 14 LWOO leerlingen die een kleinschalige leeromgeving
nodig hebben. Daarnaast kunnen maximaal 20 leerlingen met LWOO ondersteuning krijgen
vanuit een plaatsing in reguliere klassen waarbij de klassengrootte wordt aangepast.
• Bij een tijdige aanmelding die de capaciteit van de school overstijgt krijgen leerlingen met een
broer of zus op onze school voorrang. In tweede instantie krijgen leerlingen uit het woongebied
van het Samenwerkingsverband VO Delflanden voorrang op leerlingen uit de regio. In die
gevallen dat het een eerste keus betreft kunnen ouders ervoor kiezen hun kind op een wachtlijst
te laten plaatsen.
• Op basis van de onderwijskundige rapportage kunnen LWOO leerlingen, die gebaat zijn bij een
kleine overzichtelijke onderwijssetting met een beperkt aantal docenten voor de klas, worden
doorverwezen naar de Praktijkschool locatie.
Tijdpad van aanmelding
• Ouders kunnen hun zoon/dochter aanmelden wanneer zij het officiële adviesformulier van de
basisschool hebben ontvangen.
• Voor leerlingen die de overstap maken vanuit het basisonderwijs, dienen ouders gebruik te
maken van het aanmeldformulier.
• De Aanmeldingsperiode op onze school loopt van 29 januari t/m 23 maart. Wanneer uw kind in
het kader van de wet Passend Onderwijs extra begeleiding/zorg nodig heeft, ontvangen we uw
aanmelding graag uiterlijk 19 februari 2018.
• Een aanmelding kan pas in behandeling worden genomen als ook het schooladviesformulier is
ingeleverd.
Aannameprocedure en plaatsingsbesluit
• Indien ouders bij aanmelding binnen de gestelde periode hebben aangegeven dat onze school de
school van eerste voorkeur is, wordt de leerling ook geplaatst, tenzij ons aanbod van onderwijs
en/of begeleiding niet bij de leerling past of het maximaal aantal plaatsen is bezet. Hierover
beslist de toelatingscommissie.
• Alle leerlingen worden gescreend aan de hand van het Onderwijskundig Rapport (OKR) van de
verwijzende school. Het OKR wordt gebruikt als bespreekdocument in onze toelatingscommissie.

•
•
•

•
•

Wanneer vanuit het OKR en mogelijk vanuit het aanmeldformulier van ouders, sprake lijkt van
een leerling met extra onderwijsbehoeften, geldt een aangepaste aannameprocedure vanuit de
zorgplicht.
In de week van 2 april 2018 wordt bericht van plaatsing verstuurd naar ouders en onze
toekomstige brugklassers. Onze school baseert zich daarbij op het schooladvies van de
basisschool.
De toelatingscommissie van de locatie sc Delfland beslist over toelating en plaatsing van
leerlingen in de eerste klas op basis van een intakeprocedure waarbij u en uw zoon of dochter
afhankelijk van get advies van de basisschool worden uitgenodigd voor een gesprek. De
toelatingscommissie wordt geleid door de heer G. Kühne.
Indien onze school, in het kader van de zorgplicht, langer tijd nodig heeft om een passend
ondersteuningsaanbod voor uw kind te formuleren, krijgen de ouders daarvan in de week van 2
april 2018 bericht.
In de week van 2 april wordt door de schoolleiding het aantal beschikbare plaatsen voor het
eerste leerjaar vastgesteld.
Voor leerlingen die na 23 maart 2018 worden aangemeld, geldt dat de aanmeldingen binnen zes
weken worden afgehandeld. Plaatsing kan buiten de eerder genoemde voorwaarden alleen nog
als er binnen de vastgestelde ruimte een beschikbare plaats is.

Aannameprocedure bij zorgplicht:
Scholen zijn ervoor verantwoordelijk om leerlingen die extra onderwijsondersteuning nodig hebben
een passende plek te bieden. Dat kan op de eigen school of, als onze school niet de juiste
begeleiding kan bieden, op een andere reguliere of speciale school. De scholen van voortgezet
onderwijs werken daarbij samen in het samenwerkingsverband VO Delflanden.
Onze school onderzoekt of we, op grond van de onderwijsbehoeften van de leerling, zelf de
benodigde begeleiding kunnen bieden (basisondersteuning), of dat we dat eventueel kunnen met de
inzet van extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband.
Indien uit het overgedragen dossier van de leerling sprake lijkt van een ondersteuningsbehoefte,
gaat onze school in gesprek met de ouders, de jongere, de verwijzende school en het
samenwerkingsverband om op zoek te gaan naar een passend ondersteuningsaanbod. In bijzondere
gevallen kan in het kader van aanvullend onderzoek gekozen worden voor een observatie in de
(basisschool)klas van uw kind. Dit in afstemming met ouders en verwijzende school.
Aan de hand van het totaal aan informatie doet onze school vervolgens een zo passend mogelijk
voorstel op onze eigen school, een andere reguliere school of een speciale school voor voortgezet
onderwijs binnen of buiten ons samenwerkingsverband.
Wanneer een andere school binnen of buiten het samenwerkingsverband een beter passend aanbod
heeft, wordt dit door onze school besproken met ouders en jongere en schriftelijk onderbouwd.
Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de voorkeur die de ouders en de leerling
hebben uitgesproken. Bij verwijzing naar het speciaal onderwijs wordt door onze school een
toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd bij het samenwerkingsverband.
Vervolgens worden ouders en de jongere begeleid naar de nieuwe school. Het is vervolgens aan de
ouders om de leerling op de nieuwe school in te schrijven.
In ons schoolondersteuningsprofiel hebben we beschreven welke ondersteuning onze school kan
bieden en welke afspraken onze school heeft gemaakt over de inzet van extra
onderwijsondersteuning vanuit het samenwerkingsverband.

