Procedure
aanmelding, toelating en plaatsing
brugklas schooljaar 21-22 &
zijinstroom

Akkoord directie: 4 november 2020
Akkoord MR: 24 november 2020

Uitgangspunten:
1.
Het Maaswaal College biedt een onderwijsplek voor alle leerlingen in het reguliere VO.
2.
Plaatsing geschiedt op die locatie en op die onderwijssoort waarin de leerling naar verwachting
optimale kansen heeft op het behalen van een passend diploma.
3.
Bij toelating en plaatsing is het schooladvies leidend. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een
ondersteunend onafhankelijk onderzoek (bijv. IEP- of Cito-eindtoets).
Vanaf 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. In het kader van deze wet past de volgende
toevoeging aan de uitgangspunten:
de school streeft ernaar dat alle leerlingen geplaatst kunnen worden op de school van aanmelding. Echter,
niet altijd past de leerling bij de school van aanmelding. De school zoekt dan samen met de ouders een beter
passende school.
Er zijn drie redenen voor doorverwijzing naar een andere school:
1. De school kan niet voldoen aan de te specifieke ondersteuningsvraag van de leerling.
2. Een leerling met specifieke ondersteuningsvragen kan de ondersteuningskracht van de school te
boven gaan.
3. De leerling is cognitief niet in staat het niveau van een van de aangeboden opleidingen met succes
te volbrengen.
Het Maaswaal College heeft voor beide locaties in het schoolondersteuningsprofiel beschreven welke
ondersteuning geboden kan worden. De ondersteuningsprofielen van de scholen zijn afgestemd met
Samenwerkingsverband Nijmegen en omgeving (SWV) waarvan de scholen in de regio deel uitmaken. Het
SWV zorgt ervoor dat elke leerling een onderwijsplek op een school krijgt.
In overleg met ouders/verzorgers, de school van herkomst, de school van aanmelding en de andere school
wordt de leerling door het Samenwerkingsverband op een school geplaatst waar kan worden voldaan aan de
zorgvraag van het kind.
Voor zijinstroom en voor aanmelding voor de brugklas na de regionaal vastgestelde aanmeldingsdatum geldt
dat leerlingen naast het elders in dit stuk gestelde alleen geplaatst kunnen worden als er voldoende ruimte is
in de klassen om de lessen te volgen. De klassenomvang is, met instemming van de Medezeggenschapsraad,
vastgesteld op maximaal 25 leerlingen per klas in het vmbo en mavo en maximaal 30 leerlingen per klas in
havo en vwo.
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, richt de vmbo locatie kleinere klassen in.
Het Maaswaal College heeft voor de plaatsing in de ondersteuningsklas de volgende richtlijnen:
• Alle leerlingen met een vmbo-basis advies komen automatisch in aanmerking voor plaatsing in een
kleine ondersteuningsklas.
•

Voor de leerlingen met een hoger advies dan alleen vmbo-basis hanteren we de volgende richtlijnen:
1. Er is sprake van leerachterstanden groter dan 25% op minimaal één van de volgende gebieden:
a. begrijpend lezen
b. rekenen
2. Naast de leerachterstanden is er sprake van een ondersteuningsvraag op minimaal één van de
volgende gebieden, aangegeven door de basisschool:
a. sociaal-emotioneel
b. taak-werkhouding
c. gedrag

Uitgangspunten hierbij zijn het realiseren van een optimale klassengrootte om onderwijskwaliteit en
schoolveiligheid voldoende te waarborgen binnen de financiële mogelijkheden van de school. Om financiële
redenen kunnen, na overleg met de Medezeggenschapsraad, voor zittende leerlingen de aantallen per klas
bij uitzondering en met aanvullende maatregelen worden overschreden.
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Procedure Aanmelding leerjaar 1
Aanmelding geschiedt door ouders/verzorgers voor 1 maart 2023 met het formulier dat verstrekt wordt
door de basisschool. Op dit formulier is het advies van de basisschool vermeld. Voor alle
aanmeldingen hanteert de school de aanmeldingsdatum van 1 maart 2023 ook voor eerder
ingeleverde aanmeldingen.
Aanmeldingen van leerlingen op een basisschool uit de gemeente Oss en Grave kunnen het
aanmeldingsformulier van het samenwerkingsverband VO-VSO gebruiken of het schooleigen
aanmeldformulier.
Formulieren worden ingeleverd bij de leerlingenadministratie van het Maaswaal College. Leerlingen
met een mavo/havo, havo en/of vwo advies worden bij de toelatingscommissie van de Veenseweg in
behandeling genomen. Leerlingen met een vmbo-advies worden bij de toelatingscommissie van de
Oosterweg in behandeling genomen. Indien ouders met een leerling met een mavo/havo advies
plaatsing op de locatie Oosterweg wensen kunnen ze dit kenbaar maken op het formulier.
Vervolgens vraagt het Maaswaal College het onderwijskundig rapport met bijbehorende bijlage en de
score van de PO centrale eindtoets (bijv. Cito score)1 op bij de basisschool van herkomst.
Procedure Toelating
Iedere locatie heeft een toelatingscommissie. Deze commissie controleert of de aanmelding
overeenkomt met het schooladvies en besluit, waar nodig in afstemming met de andere locatie, over
toelating en plaatsing.
Inschrijving
Zes weken na de sluiting datum van de aanmeldperiode, 12 april 2023, ontvangen de ouders/
verzorgers bericht van toelating van hun zoon/dochter op het Maaswaal College. Dit bericht gaat
vergezeld van een inschrijfformulier. Indien de toelatingscommissie heeft geconstateerd dat de
informatie m.b.t. gevraagde ondersteuning niet goed of onvolledig is kan het bericht van toelating
maximaal vier weken later volgen, uiterlijk 10 mei 2023. Ouders ontvangen hierover een bericht met
uitstel van de beslistermijn.
Procedure Plaatsing
De leerling wordt in principe geplaatst in een opleiding conform het schooladvies van de afleverende
school.
Leerlingen die van de basisschool een advies krijgen op het grensvlak mavo/havo worden geplaatst
op de locatie Veenseweg tenzij ouders de voorkeur hebben aangegeven voor plaatsing op de locatie
Oosterweg.
Extra ondersteuning
Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben kunnen op het Maaswaal College geplaatst worden
mits er voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
- Ouders geven op het aanmeldformulier aan dat hun zoon/dochter extra ondersteuning nodig
heeft. Ouders omschrijven de extra ondersteuning op het aanmeldformulier. Wanneer blijkt dat
gegevens niet of onvolledig door ouders bekend gemaakt zijn, is het mogelijk dat de school haar
standpunt met betrekking tot plaatsing of de mogelijk te leveren zorg herziet;
- De ouders verlenen door aanmelding schriftelijk toestemming voor het opvragen van gegevens
bij de school van herkomst en tot inzage in test- en onderzoeksrapporten door een door het
Maaswaal College aan te wijzen deskundige;
Uit de ontvangen gegevens blijkt dat:
• dat het advies van de basisschool past binnen het onderwijsaanbod van het Maaswaal
College, en
• deelname aan klassikaal onderwijs mogelijk is, rekening houdend met de in de school
gebruikelijke klassengrootte, en
• de leerling voldoende zelfredzaam is, en
1

Cito-eindtoets, IEP-toets of ander ondersteunend onafhankelijk onderzoek
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•

-

de benodigde orthopedagogische, didactische of anderszins noodzakelijke begeleiding past
binnen de reguliere begeleiding van de school, dan wel volledig uit het aangevraagde of aan
te vragen ondersteuningsbudget kan worden gefinancierd, en
• de noodzakelijke materiële voorzieningen aanwezig zijn dan wel volledig uit het
aangevraagde of aan te vragen ondersteuningsbudget kunnen worden gefinancierd, en
• er geen sprake is van problematiek die de veiligheid van de leerling zelf, van medeleerlingen
of van personeel in gevaar kan brengen, of die het individuele of het gezamenlijke
onderwijsproces structureel bemoeilijkt (zoals bijvoorbeeld acting-out gedrag, alcohol- en
drugsverslaving), dan wel
• er geen sprake is van gedragsmoeilijkheden of een psychiatrische stoornis vergelijkbaar
met de indicaties voor speciaal onderwijs.
Ouders meewerken aan het opstellen en evalueren van ontwikkelperspectieven waarin ook wordt
vastgelegd welke acties wordt ondernomen door school wanneer in een later stadium
geconstateerd wordt dat de noodzakelijke begeleiding en/of materiële voorziening toch
onvoldoende blijkt te zijn of niet in toereikende mate kan worden gerealiseerd.

Afwijzing
-

Na een totaal van maximaal 10 weken kan het voorkomen dat de toelatingscommissie tot een
standpunt komt waarbij de leerling wordt afgewezen. De school kan niet de ondersteuning bieden die
de leerling nodig heeft. Deze afwijzing wordt zowel mondeling als schriftelijk gecommuniceerd naar
de ouders en het basisonderwijs.
Het Maaswaal College zoekt dan samen met het basisonderwijs en de ouders, in het kader van de
zorgplicht, naar een passende onderwijsplaats.

ZIJINSTROOM
Gedurende het schooljaar is het mogelijk dat leerlingen van een andere VO-school wensen over te stappen
naar het Maaswaal College.
De ouders dienen contact op te nemen met de afdelingsleider van de afdeling en/of opleiding waar zij wensen
hun zoon/dochter te laten instromen. Hiervoor vullen zij een aanmeldformulier in dat in behandeling wordt
genomen door de betreffende afdelingsleider. De afdelingsleider kan ouders op de hoogte brengen of er
plaats is of niet. Indien er plaats is, zal de aanmelding verder in behandeling worden genomen (zie
uitgangspunten)
De aanmelding gaat gepaard met een intakegesprek met de afdelingsleider en een orthopedagoog.
Tijdens het intakegesprek wordt de te doorlopen procedure besproken. Dezelfde procedure zoals
omschreven voor de nieuwe brugklasleerling wordt dan in 6 weken en zo mogelijk in kortere tijd doorlopen.
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