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Aanmelding leerlingen
Alle basisscholen die in het verleden leerlingen hebben aangemeld ontvangen in december een
informatiepakket met o.a. inschrijfformulieren voor de leerlingen. De nieuwe leerlingen voor de
brugklas worden aangemeld via de basisschool. Deze aanmelding vindt uiterlijk plaats in de eerste
week van maart voorafgaand aan het nieuwe schooljaar. Naast het door de ouders ingevulde
inschrijfformulier wordt de basisschool gevraagd per leerling een onderwijskundig rapport en
eventueel andere relevante informatie toe te sturen. De toelatingscommissie bestaande uit een
directeur en de brugklascoördinator beslist uiteindelijk over de toelating. Van belang zijn de afspraken
in het kader van passend onderwijs en de kaders zoals die zijn afgesproken binnen het overleg van
alle Veenendaalse vo-scholen.
Toelating brugklasleerlingen
De leerlingen worden toegelaten tot een afdeling op basis van het advies van de basisschool. De
basisschool wordt gevraagd het niveau-advies aan te vullen met een plaatsingsadvies, rekening
houdend met onze indeling van de brugklassen. De toelatingscommissie bepaalt uiteindelijk in welke
klas een leerling wordt geplaatst. De uitslag van de eindtoets, die in mei bekend wordt, kan er toe
leiden dat de basisschool het niveau- en/of plaatsingsadvies naar boven toe bijstelt. Elke leerling
wordt conform het niveau-advies geplaatst. Hierbij wordt zoveel mogelijk het plaatsingsadvies
gehonoreerd.
Toelating van brugklasleerlingen met een ondersteuningsbehoefte
Wanneer een leerling een ondersteuningsbehoefte heeft, kan een ouder/groepsleerkracht hierover
een gesprek aanvragen. Deze behoefte kan er ook zijn vanuit onze school nadat de leerling met een
ondersteuningsbehoefte is aangemeld. Dit gesprek wordt gevoerd door de brugklascoördinator en de
zorgcoördinator. Na dit gesprek wordt er ook contact opgenomen met de betrokken begeleider(s) van
de toeleverende basisschool. Op grond van alle ingewonnen informatie wordt door de
toelatingscommissie de afweging gemaakt of het Ichthus College die ondersteuning kan bieden die
voor deze leerling noodzakelijk is. Leidraad hierbij is het schoolondersteuningsprofiel. De ouders
worden telefonisch op de hoogte gesteld of hun kind kan worden ingeschreven.
Identiteit
Het Ichthus College hanteert een open toelatingsbeleid voor leerlingen. Dit houdt in dat leerlingen,
waarvan de ouders aangeven de grondslag van de school te respecteren, welkom zijn. Alle
ouders/verzorgers die hun kind aanmelden wordt gevraagd dit door middel van hun handtekening te
bekrachtigen.
Toelating zij-instromers
De toelating van de zij-instromers gebeurt na een gesprek met de betrokken leerjaarcoördinator en/of
de betrokken directeur. Als er sprake is van een extra ondersteuningsbehoefte zal ook contact worden
gelegd met de zorgcoördinator van onze school. De leerjaarcoördninator neemt contact op met de
toeleverende school en vraagt door middel van het formulier ‘van vo naar vo’ om relevante gegevens
over de leerling aangevuld met gegevens uit het leerlingdossier.
Voor wat betreft de identiteit van de ouders/leerling wordt dezelfde procedure als bij de instroom van
brugklasleerlingen gehanteerd.
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