Laurentius
DE PRAKTIJK SCHOOL

Toelatingsprocedure
De procedure van aanmelding en toelating bestaat de volgende stappen:

1. Kennismaking tussen ouders en de school
Tijdens een gesprek en een rondleiding door de school krijgen de leerling en de ouders informatie over de
school. We adviseren ouders en leerlingen zich van te voren goed te oriënteren op de verschillende
praktijkscholen en dan pas een definitieve keuze te maken.
Wij kunnen op school ongeveer 34 nieuwe 1e jaarsleerlingen opnemen. Dat zijn twee klassen. Als we boven
deze grens komen zal er bij de selectie gekeken worden naar o.a. het postcodegebied en worden eerst de
leerlingen uit het eigen postcodegebied geplaatst.
Er is een mogelijkheid om uw kind aan te melden bij twee scholen. De school van uw eerste voorkeur heeft de
zorgplicht en gaat als eerste met de aanmelding aan de slag. Dit moet van te voren wel voor iedereen goed
duidelijk zijn.
Er is sprake van zorgplicht als
 er plaats is op school
 de leerling voldoet aan de criteria voor praktijkonderwijs
 de leerling een passend schooladvies heeft
 ouders de identiteit van de school onderschrijven

2. De aanmelding

Een gesprek kan ook een vrijblijvend oriëntatiegesprek zijn.
Als u langs komt en het betreft een aanmelding, neemt u mee:
 Een (eventueel) ingevuld aanmeldformulier. U kunt dit van de site downloaden, liefst digitaal invullen
en terugsturen naar school.
 Het advies van de huidige school met daarop de unieke code.
 Wellicht andere papieren relevant voor de aanmelding
 Een ID bewijs van uw zoon/dochter
 Een pasfoto van uw zoon/dochter
 BSN nummer
 Kopie pasje ziektekostenverzekeraar
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U maakt telefonisch een afspraak voor een gesprek met een lid van de toelatingscommissie. Dit is altijd een
gesprek met ouders en leerling.
Alle aanmeldingen op onze school worden vanaf 19 februari 2018 in behandeling genomen. De
aanmeldperiode eindigt op vrijdag 24 maart 2018. Aanmeldingen worden genummerd op volgorde van
binnenkomst.
Indien er meer aanmeldingen zijn, dan er plaatsingsruimte is, hebben leerlingen binnen de eigen regio
voorrang. Daarna hebben leerlingen met een broertje of zusje op onze school voorrang. Mocht het nodig zijn,
kijken we ten derde nog naar de volgorde van aanmelding.
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Tijdens het gesprek worden verschillende formulieren besproken c.q. ingevuld, nl:




Het aanmeldformulier
het formulier ‘zienswijze ouders’
het formulier ‘toestemmingen’

Zodra de leerling daadwerkelijk is aangemeld, heeft de voorkeurschool zorgplicht. Zorgplicht betekent dat we
onderwijs gaan bieden of dat we de leerling begeleiden naar een passende andere school. De school heeft 6tot 10 weken de tijd om de aanmelding af te ronden.

3. Informatie verzamelen.
Wanneer de leerling is aangemeld, vraagt de school informatie op bij de verwijzende school en betrokken
instanties. Het gaat om:
 het Onderwijskundig Rapport,
 toets gegevens
 psychologisch onderzoek,
 evt. verklaringen m.b.t. leer- en/of gedragsstoornissen en
 evt. uitgevoerde handelingsplannen.

4. Bespreking in toelatingscommissie
De aanmelding wordt besproken in de toelatingscommissie . Deze commissie bestaat uit:
 Adjunct-directeur
 Orthopedagoog
 Zorgcoördinator
 Leerkracht klas 1
De commissie besluit of er nader onderzoek nodig is, dat de leerling toelaatbaar is, of dat de leerling wordt
afgewezen en wordt begeleid naar een meer passend onderwijsniveau of onderwijstype.

5. Vervolgacties toelatingscommissie
Het kan zijn dat er aanvullend onderzoek nodig is. Ouders worden hier telefonisch van op de hoogte gesteld.
Het kan gaan om:
 Observatie van de leerling op de huidige school;
 Een kortere of langere periode meelopen op de Laurentius Praktijkschool.
 Persoonlijkheidsonderzoek. Bijvoorbeeld als de leerling moeite heeft met presteren, faalangst heeft,
emotioneel instabiel is of gedragsproblemen vertoont en dit van invloed is op de leerprestaties.
Op basis van het onderzoek zal in de toelatingscommissie worden besproken of de leerling al dan niet
toelaatbaar is op onze school.

De leerling is toelaatbaar: aanvraag toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs
Wanneer wij de leerling toelaatbaar achten, moet een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) praktijkonderwijs
worden aangevraagd bij de Commissie Toewijzing Onderwijsondersteuning( CTO) van het
Samenwerkingsverband VO Delflanden. Deze beoordeelt de aanvraag en geeft, indien alle documenten
compleet zijn, de TLV af. U wordt per brief door de school op de hoogte gesteld van dit besluit.
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Nader onderzoek
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Toelaatbaar met extra ondersteuning
Het kan zijn dat de leerling alleen toegelaten kan worden als er extra onderwijs-ondersteuning geboden wordt.
In dat geval wordt u hiervan telefonisch op de hoogte gesteld. We maken dan een afspraak voor een overleg
met u, de zorgcoördinator en de orthopedagoge van het Samenwerkingsverband om de aanvraag van een
arrangement voor extra ondersteuning in orde te maken, zodra de beschikking is afgegeven.

Afwijzing
Een leerling kan worden afgewezen, wanneer we verwachten dat de leerling op basis van niveau, werkhouding
of gedrag een zodanig intensieve begeleiding nodig heeft, dat onze school deze niet kan bieden. In dat geval
begeleiden we de leerling op tijd naar een passende school. Dit is natuurlijk ook afhankelijk van het moment
van aanmelding. U wordt persoonlijk op de hoogte gesteld.
Er wordt dan dus geen aanvraag Praktijkonderwijs bij de CTO van het Samenwerkingsverband ingediend.
Slechts wanneer ouders en school blijven verschillen van inzicht omtrent de toelaatbaarheid van de leerling, zal
de aanvraag worden voorgelegd aan de CTO

6. Beoordeling aanvraag CTO
De Commissie Toewijzing Onderwijsondersteuning( CTO) beoordeelt de aanvraag en kijkt hierbij naar
verschillende gegevens:
 de motivering van de school, onderbouwd met het schooladvies van de basisschool;
 de mening van u als ouder ( beschreven in het formulier: ’zienswijze ouders”;
 de leerachterstand van uw kind. Uw kind heeft een achterstand van meer dan 3 jaar op minimaal twee
van de volgende vier terreinen: inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spellen. De
toetsen zijn afgenomen in het huidige schooljaar.
 het intelligentiequotiënt (IQ) van uw kind. Uw kind heeft een IQ tussen de waarden 55 en 80. Deze
aangeleverde test mag niet meer dan twee jaar oud zijn.
 de persoonlijkheidskenmerken van de leerling worden eveneens in de besluitvorming betrokken,
waarbij de afweging wordt gemaakt of de leerling kan profiteren van de orthopedagogische en
orthodidactische begeleiding en aanpak die de school biedt.

7. Het besluit
Zodra de CTO een positief besluit heeft genomen, stuurt de CTO een kopie van de TLV aan de ouders en de
verwijzende school op. Zodra de beschikking is afgegeven, is de aanmelding definitief.

De basisschool geeft uiterlijk 19 februari 2018 een eindadvies aan de ouders t.a.v. het type vervolgonderwijs.
Sommige ouders krijgen al eerder het advies hun kind aan te melden bij het Praktijkonderwijs. Met dit advies
melden de ouders/ verzorgers hun kind aan bij een Praktijkschool van hun keuze. Wij adviseren de ouders om,
zodra zij het advies hebben, zich te oriënteren op de verschillende scholen voor praktijkonderwijs en de
aanmelding bij de school van hun keuze te doen.
Uiterlijk 15 juni 2018 worden zowel de ouders, als de basisschool op de hoogte gebracht van de definitieve
plaatsing op de Laurentius Praktijkschool.
In de maand juni vindt een kennismakingsdag plaats waarvoor alle nieuwe leerlingen worden uitgenodigd.

Tijdpad tussentijdse zij-instromers (b.v. een verhuisgeval)
Zij-instromers kunnen, als dit nodig is, ook tussentijds instromen. Ouders melden dan aan.
De stappen zijn vergelijkbaar met het tijdpad voor de eerstejaars, behalve dan dat de termijn geen 6 tot 10
weken is.
Ook dan hebben we te maken met criteria, een tijdspad, onderzoekstijd en de vraag of er fysiek plaats is.
In overleg met ouders/instanties bepalen we dan hoe de aanmelding, mits hij passend is, zal verlopen en
hoeveel tijd ermee gemoeid is. Ook hier is dus sprake van een zorgvuldig traject.
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Tijdpad eerstejaars leerlingen
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8. Samenvattend
Ouders melden aan zo gauw ze weten wat het vervolgonderwijs is/wordt voor hun zoon/dochter.

15 juni 2018

Aanmeldingen worden in behandeling genomen.
Uiterlijke aanmelddatum.
Vanaf deze datum worden berichten gestuurd naar ouders van onze toekomstige
leerlingen.
Uiterlijk deze datum worden de ouders/basisschool op de hoogte gebracht van
definitieve plaatsing op de Laurentius Praktijkschool.
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19 februari 2018
24 maart 2018
2 april 2018
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