Voor de toelating van nieuwe leerlingen volgen wij de afspraken die zijn gemaakt in het
Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland, zowel VO/VSO als PO.
www.swvnoord-kennemerland.nl

Ouders/verzorgers melden hun kind aan tijdens de aanmeldingsweek en verlenen daarmee
toestemming voor het opvragen van informatie bij de toeleverende school.

Er vindt een “warme overdracht” plaats door vertegenwoordigers van het Jan Arentsz en de
basisschool, volgens de afspraken die in het Samenwerkingsverband gemaakt zijn.

De toelatingscommissie besluit over de toelating. De volgende functionarissen hebben zitting in de
toelatingscommissie: de vestigingsdirecteur, de teamleider/leerjaarcoördinator van de betreffende
vestiging en het betreffende niveau en de ondersteuningscoördinator.

Wij volgen het advies van de basisschool. Op basis van het gesprek met de basisschool beslissen
we definitief in welke klas de leerling wordt geplaatst.
Met uitzondering van de toelating en plaatsing van leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte
waarin het ondersteuningsplan van de betreffende vestiging niet voorziet, garanderen wij dat in
beginsel iedere leerling die in de aanmeldingsweek is aangemeld en de grondslag van Jan Arentsz
respecteert, geplaatst kan worden. De toelatingscommissie laat ouders/verzorgers en de leerling
schriftelijk weten dat de leerling is toegelaten tot een bepaalde klas.

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 basisschool
komen en een ondersteuningsvraag hebben die past binnen de 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.
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Een leerling kan niet toegelaten worden als:
• Het ondersteuningsaanbod van Jan Arentsz niet toereikend is voor de ondersteuning die
de leerling nodig heeft;
• De leerling de rust en veiligheid op school voor zichzelf en andere leerlingen in gevaar
brengt;
• Ouders/verzorgers en/of leerling de levensbeschouwelijke grondslag van de school niet
onderschrijven of respecteren;
• Ouders/verzorgers de school rapportage onthouden die bepalend is voor de noodzaak van
een ondersteuningsaanbod.
• Het leerlingenaantal in de gevraagde klas overschreden wordt (in geval de aanmelding
later is gedaan dan in de aanmeldingsweek)

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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