Toelatingsprocedure zij-instroom François Vatel
leerjaar 2 en 3 voor schooljaar 2021 - 2022
Ons streven is om in leerjaar 2 en 3 de volgende klassen te formeren :

●
●
●
●
●
●
●
●

2 basis Horeca, Bakkerij en Recreatie
2 basis/kader Horeca, Bakkerij en Recreatie
2 kader/gtl Horeca, Bakkerij en Recreatie
2 kader/gtl Media, Vormgeving en ICT
3 basis Horeca, Bakkerij en Recreatie
3 basis/kader Horeca, Bakkerij en Recreatie
3 kader/gtl Media, Vormgeving en ICT
3 kader/gtl Horeca, Bakkerij en Recreatie

Vanuit onze onderwijsfilosofie “Leren door te doen”, streven wij naar reguliere klassen van maximaal
24 leerlingen voor basis/kader en kader/gemengd theoretische klassen en maximaal 16 leerlingen
voor basis/LWOO klassen.
De uiteindelijke samenstelling van de klassen is afhankelijk van het aantal zittende leerlingen en het
aantal aanmeldingen via zij-instroom voor leerjaar 2 en 3.

● Plaatsing vindt plaats in volgorde van aanmelding en mate van geschiktheid.
● De aangemelde leerling en zijn ouders hebben zich moeten laten informeren over de school en
zijn mogelijkheden tijdens een rondleiding voor de zij-instroom leerlingen. Deze wordt wekelijks
op woensdag om 16.00 gegeven, startend op woensdag 12 mei.

● Met elke leerling die zich aanmeldt zal na de rondleiding voor zij-instroom, een afspraak worden
gepland voor een intakegesprek.

● Deze intake zal plaatsvinden in juni of juli.
● Wanneer ouders hun kind hebben aangemeld voor vrijdag 28 mei en een rondleiding voor zijinstroom leerlingen hebben gevolgd en de aanleverende school de benodigde documenten heeft
aangeleverd voor vrijdag 28 mei, zal rekening gehouden worden in de klassensamenstelling met
een plaats voor de aangemelde leerling. ( = gegarandeerde plaats )

● Indien de ouders hun kind niet hebben aangemeld voor vrijdag 28 mei en/of geen rondleiding
hebben gevolgd en/of er geen benodigde documenten vanuit de afleverende school zijn
aangeleverd voor vrijdag 28 mei, kan alleen geplaatst worden in de klassen die nog niet vol
zitten.

Aanmelding
Aanmelding geschiedt door de ouder(s)/verzorger(s).
Direct na de aanmelding sturen de ouder(s)/verzorger(s) aan de toeleverende school voor voortgezet
onderwijs het inlichtingenformulier ‘zij-instromers’. De aanleverende school voor voortgezet onderwijs
wordt gevraagd zo spoedig mogelijk de volgende documenten aan te leveren:

● het volledig ingevulde inlichtingenformulier ‘zij-instromers’, Link:
https://www.vatel.nl/downloads/InlichtingenformulierOKRvoor2021-22.pdf

● onderwijskundig rapport van de basisschool,
● een volledig ingevulde OPP,
● minimaal 2 recente rapporten,

● (indien van toepassing) een populatie bekostiging / LWOO-beschikking,
● (indien van toepassing) een dyslexie – of dyscalculieverklaring.
Onvolledige informatie van de toeleverende school voor voortgezet onderwijs kan leiden tot een
afwijzing van de leerling.
Na ontvangst van de informatie van de toeleverende school zal de François Vatel in contact treden
met de aangegeven medewerker van de aanleverende school om de overdracht mondeling toe te
laten lichten.

Toelating en plaatsing van leerlingen die voldoen aan de voorwaarden tot een
gegarandeerde plaats :
Alle zij-instroom leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) worden uitgenodigd in juni/juli voor een
intakegesprek. Tijdens dit intakegesprek zal o.a. aandacht worden besteed aan de motivatie van de
leerling voor het volgen van onderwijs op de François Vatel.
Op grond van de onderwijskundige informatie, het persoonlijke gesprek, belangstelling én de
motivatie van de leerling, kan worden besloten om:

1. de leerling toe te laten.
2. nader overleg te plegen met de toeleverende school voor voortgezet onderwijs.
3. de leerling te testen in geval van twijfel over de capaciteiten en/of op grond van sociaalemotionele problematiek.

4. de leerling af te wijzen.
Toelating en plaatsing van leerlingen die NIET voldoen aan de voorwaarden tot een
gegarandeerde plaats :
De zij-instroom leerling en zijn ouder(s)/verzorger(s) worden, mits plek in de betreffende klas,
uitgenodigd in de laatste schoolweken van het schooljaar voor een intakegesprek om te kijken naar
de mogelijkheden voor plaatsing op de François Vatel. Tijdens dit intakegesprek zal o.a. aandacht
worden besteed aan de motivatie van de leerling voor het volgen van onderwijs op de François Vatel.
Het gesprek kan pas plaatsvinden na ontvangst van alle benodigde documenten van de toeleverende
school voor voortgezet onderwijs zoals eerder aangegeven.
Op grond van de onderwijskundige informatie, het persoonlijke gesprek, belangstelling én de
motivatie van de leerling en de beschikbare ruimte in de betreffende klassen, kan worden besloten
om:

1. de leerling toe te laten.
2. nader overleg te plegen met de toeleverende school voor voortgezet onderwijs.
3. de leerling te testen in geval van twijfel over de capaciteiten en/of op grond van sociaalemotionele problematiek.

4. de leerling af te wijzen.

