Ouders/verzorgers melden hun kind aan en kunnen door de school worden uitgenodigd voor een
gesprek. Uit het gesprek kan blijken of de aanmelding in behandeling genomen kan worden omdat
het kind plaatsbaar/toelaatbaar lijkt. Ouders/verzorgers vullen het aanmeldingsformulier in en
verlenen daarmee toestemming voor het opvragen van informatie bij de toeleverende school.

De toelatingscommissie besluit over de toelating. De volgende functionarissen hebben zitting in de
toelatingscommissie: de vestigingsdirecteur, de teamleider/leerjaarcoördinator van het
betreffende leerjaar/vestiging en de ondersteuningscoördinator. De decaan maakt deel uit van de
toelatingscommissie indien er sprake is van sector- of profielkeuze met vakkenpakket.
De toelatingscommissie heeft een termijn van zes weken om te besluiten over de toelating.

In de periode na de aanmelding neemt iemand van de huidige school contact op met ons en/of vice
versa. Jan Arentsz dient te beschikken over een onderwijskundig rapport van de toeleverende
school en eventueel een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) of TOP-dossier.

De toelatingscommissie laat ouders/verzorgers en de leerling schriftelijk weten of de leerling is
toegelaten tot een bepaald leerjaar of een bepaalde klas.
Op basis van het onderwijskundig rapport kan de toelatingscommissie beslissen of:
• de leerling wordt toegelaten op het niveau en leerjaar zoals in het onderwijskundig rapport
vermeld;
• de leerling wordt afgewezen omdat de school, op basis van de leer- en
ondersteuningsbehoefte zoals geformuleerd in het onderwijskundig rapport, niet uitgerust
is die ondersteuning te bieden waardoor het succesvol afronden van de opleiding niet
gegarandeerd kan worden;
• een verlengd toelatingstraject wordt gestart omdat Jan Arentsz niet over voldoende
informatie beschikt. De inhoud van het traject wordt met de ouders/verzorgers en met de
leerling besproken.
Voor toelating tot havo-4 vanuit vmbo-4 en tot atheneum-5 vanuit havo-5 → zie het onderstaande
toelatingsbeleid.
Toelatingsbeleid vmbo-4 → havo-4 → klik hier
Toelatingsbeleid havo-5 → atheneum-5 → klik hier

Jan Arentsz heeft binnen iedere vestiging extra ondersteuningsmogelijkheden om leerlingen met
een ondersteuningsvraag de gelegenheid te bieden regulier onderwijs te volgen. Deze
ondersteuningsmogelijkheden zijn omschreven in het schoolondersteuningsprofiel. Voor
leerlingen die met een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) of TOP-dossier van de toeleverende
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ondersteuningsmogelijkheden van Jan Arentsz, kan in goed overleg met alle betrokkenen bekeken
worden of onderwijs op Jan Arentsz haalbaar is. Natuurlijk spelen de ernst van de handicap, de
leeftijd van de leerling en de omvang van de noodzakelijke interne en externe begeleiding en
ondersteuning een rol.

Een leerling kan niet toegelaten worden:
• als het ondersteuningsaanbod van Jan Arentsz niet toereikend is voor de ondersteuning
die de leerling nodig heeft;
• als de leerling de rust en veiligheid op school voor zichzelf en andere leerlingen in gevaar
brengt;
• als ouders/verzorgers en/of leerling de levensbeschouwelijke grondslag van de school niet
onderschrijven of respecteren;
• als het leerlingenaantal in de gevraagde klas overschreden wordt;
• als ouders/verzorgers de school rapportage onthouden die bepalend is voor de noodzaak
van een ondersteuningsaanbod.
Ouders/verzorgers en de leerling worden schriftelijk en met opgaaf van reden in kennis gesteld van
de niet-toelaatbaarheid. De toelatingscommissie wijst een leerling pas schriftelijk af, nadat over
deze afwijzing mondeling contact is geweest met de ouders/verzorgers om de reden van afwijzing
toe te lichten.
We wijzen ouders/verzorgers op de mogelijkheid om binnen zes weken bij het bevoegd gezag
bezwaar te maken tegen het besluit van de toelatingscommissie.
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→
1.

Alle leerlingen die van vmbo-4 naar havo-4 willen doorstromen, dienen door hun
ouders/verzorgers schriftelijk te worden aangemeld bij de decaan vmbo. In het voorjaar
wordt met deze leerlingen (en - desgewenst - hun ouders) een gesprek gevoerd door de
toelatingscommissie havo-4. In dit gesprek worden o.a. de schoolcarrière, de cijfers, de
adviezen, de vakkenkeuze en de toekomstplannen van de leerling besproken. Aan het eind
van het gesprek neemt de commissie een besluit over de toelating, en deelt dit mee aan de
leerling. Aan de toelating kunnen voorwaarden verbonden worden. Het toelatingsbesluit
wordt ook schriftelijk aan de ouders meegedeeld.

2.

Geslaagde TL-leerlingen (en GL-leerlingen met een extra theorievak) zijn in principe
toelaatbaar tot havo-4 als het gemiddelde van hun schoolexamencijfers 7,0 of meer
bedraagt. Voor het bepalen van dit cijfergemiddelde wordt gekeken naar de cijfers voor de
vakken ne, en, fa, du, gs, ak, wi, nask 1, nask 2, bi, ec, bte en bha. Daadwerkelijke toelating
vindt plaats als tevens de adviezen voor capaciteiten en inzet (van docenten, coördinator
en decaan) overwegend positief zijn.

3.

Geslaagde TL-leerlingen (en GL-leerlingen met een extra theorievak) met zeer positieve
adviezen voor capaciteiten en inzet (van docenten, coördinator en decaan), die een
gemiddeld schoolexamencijfer behaald hebben van 6,5 of meer maar minder dan 7,0,
worden ook uitgenodigd voor een toelatingsgesprek.

4.

Geslaagde GL-leerlingen zonder extra theorievak worden alleen toegelaten als zij voldoen
aan het vereiste cijfergemiddelde van de in punt 2. genoemde vakken én als uit de adviezen
van docenten, coördinator en decaan een duidelijk perspectief op een havo-diploma blijkt.

5.

Leerlingen met een gemiddelde van minder dan 6,5 voor hun schoolexamencijfers, worden
niet uitgenodigd voor een toelatingsgesprek.

6.

De havo-vakken fa, du, ec, wa, wb, na kunnen alleen gekozen worden als op het vmboexamen is afgelegd in resp. fa, du, ec, wi, nask 1. Op de vestigingen Alkmaar en Langedijk
wordt in vmbo-4 een extra wiskundeprogramma aangeboden om de doorstroming naar
havo-4 te vergemakkelijken. Alle JA-leerlingen die het vak wiB kiezen, zijn verplicht hieraan
deel te nemen.

7.

Indien het vak nask 2 ontbreekt in het examenpakket, maar wel t/m vmbo-3 met succes
(minimaal eindcijfer 6) is gevolgd, en er duidelijk perspectief is op het met succes vervolgen
van dit vak, kan een leerling toestemming krijgen voor deelname aan een toelatingstoets,
na het bestuderen van inhaalstof in de zomervakantie.

8.

Een vak met het eindcijfer 5 of lager kan niet gekozen worden, tenzij het een vak uit het
gemeenschappelijk deel betreft. In dit geval krijgt de leerling altijd een uitvoerige taak
opgelegd, die vóór het begin van de nieuwe cursus naar behoren moet worden uitgevoerd.

9.

Voor leerlingen die afkomstig zijn van een andere vmbo-school dan de onze gelden de
bovengenoemde voorwaarden ook, met dien verstande dat dan voor de cijfers gekeken
wordt naar de eindcijfers i.p.v. de schoolexamencijfers.
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→
1.

Alle leerlingen die van havo-5 naar atheneum-5 willen doorstromen, dienen zich tijdig
schriftelijk aan te melden bij de havo-decaan. In het voorjaar wordt met deze leerlingen (en
- desgewenst - hun ouders) een gesprek gevoerd door de toelatingscommissie atheneum5. In dit gesprek worden o.a. de schoolcarrière, de cijfers, de adviezen, de vakkenkeuze en
de toekomstplannen van de leerling besproken. Aan het eind van het gesprek neemt de
commissie een besluit over de toelating. Dit besluit wordt aan de leerling meegedeeld. Aan
de toelating kunnen voorwaarden verbonden worden. Het toelatingsbesluit wordt ook
schriftelijk aan de leerling en de ouders meegedeeld.

2.

Geslaagde havo-leerlingen zijn in principe toelaatbaar tot atheneum 5 als het gemiddelde
van hun schoolexamencijfers 7,0 of meer bedraagt. Bij het bepalen van dit gemiddelde
wordt het combinatiecijfer (waarin is opgenomen de cijfers voor het verplichte vak
maatschappijleer en het profielwerkstuk) buiten beschouwing gelaten. Daadwerkelijke
toelating vindt plaats als tevens de adviezen voor capaciteiten en inzet van de docenten,
coördinator en decaan van de havo overwegend positief zijn.

3.

Geslaagde havisten met zeer positieve adviezen voor capaciteiten en inzet, die voor hun
schoolexamencijfer een gemiddelde hebben van 6,5 of meer maar minder dan 7,0, worden
ook uitgenodigd voor een toelatingsgesprek.

4.

Leerlingen met een gemiddelde van minder dan 6,5 worden niet toegelaten.

5.

Een vak kan op het atheneum alleen worden gekozen als op de havo eindexamen is
afgelegd in het overeenkomstige vak. Er is één uitzondering op deze regel:
Leerlingen moeten op het atheneum een vak meer kiezen dan op de havo, als een havoleerlingen WD in zijn pakket had zelfs twee.

6.

Een leerling, die wil overstappen van havo-5 naar atheneum-5, is verplicht het noodzakelijke
inhaalwerk te doen voor die vakken waarvoor de genoemde uitzondering bij punt 5 van
toepassing is. Ook voor vakken waarin de leerling wel examen heeft gedaan is soms
inhaalwerk noodzakelijk. De aard en omvang van het inhaalprogramma zijn afhankelijk van
het betreffende vak.

7.

Een vak met het eindcijfer 5 of lager kan niet gekozen worden, tenzij het een vak uit het
gemeenschappelijk deel betreft. In dit geval krijgt de leerling altijd een uitvoerige taak
opgelegd, die vóór het begin van de nieuwe cursus naar behoren moet worden uitgevoerd.

8.

Voor leerlingen die afkomstig zijn van een andere havo dan de onze gelden de
bovengenoemde voorwaarden ook, met dien verstande dat dan voor de cijfers gekeken
wordt naar de eindcijfers i.p.v. de schoolexamencijfers.

.
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