Aanmeldprocedure
overstap van een andere VO school

Dank voor jullie interesse in onze school! Wij plannen graag een verkennend gesprek met u. Onze
receptie brengt u in contact met de juiste collega. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer:
0475-345 700.
Deze aanmeldprocedure is bedoeld voor leerlingen die overstappen van een andere VO school óf
van een PO school buiten ons verzorgingsgebied. Voor PO scholen binnen onze regio geldt een
andere werkwijze. U wordt hierover via de basisschool geïnformeerd.
Weet u al zeker dat u uw kind wilt aanmelden bij ROER College Schöndeln, dan kunt u ons
aanmeldformulier downloaden, volledig invullen, ondertekenen en meenemen naar het gesprek.
Let op:
● Het invullen van een aanmeldformulier betekent niet automatisch plaatsing uw kind.
● Na ontvangst van het aanmeldformulier en bijlagen beoordelen wij volgens de beschreven
procedure in de schoolgids of uw kind kan worden toegelaten tot ROER College Schöndeln.
De stappen die gevolgd worden in de aanmelding worden hieronder beschreven.
Aanmeldprocedure ROER College Schöndeln
Stap

Beschrijving stap

1

Een leerling dient te voldoen aan het Inrichtingsbesluit Wet Voortgezet Onderwijs,
dat wil zeggen dat er uitzicht moet zijn op het behalen van een diploma. Dit
betekent dat een leerling met een vmbo-advies niet toelaatbaar is tot het vwo.

2

De leerlingcoördinator voert een gesprek met de potentiële leerling en
ouders/verzorgers, indien wenselijk met iemand van het zorgteam en/of de
teamleider, waarin de aanmelding wordt besproken.

3

Een aanmelding bij ROER College Schöndeln start middels het invullen van het
aanmeldformulier zoals beschreven op de website en volgens deze procedure.
Om een leerling te kunnen aannemen, hebben we, naast een ondertekend
aanmeldformulier, de volgende gegevens nodig:
● Bijlage aanmeldformulier bij overstap van een andere VO-school
● Overstapdossier basisschool (OSO)
● Cijferlijst(en)
● Eventuele handelingsplannen / OPP’s
● Eventuele (diagnose)verslagen / (deskundigen)verklaringen
U geeft op het aanmeldformulier akkoord voor het aanleveren van deze gegevens

bij de huidige school of bent zelf verantwoordelijk voor het aanleveren hiervan.
4

De leerlingcoördinator stelt vast dat de leerling het wettelijke recht heeft op
plaatsing in de gewenste leerlaag. De leerlingcoördinator vraagt naar de reden van
aanmelding en informeert - indien van toepassing - naar het gewenste profiel.
Wanneer nodig wordt een gesprek met een decaan gevoerd.

5

De leerlingcoördinator bespreekt de tussentijdse aanmelding in het zorgteam met
de orthopedagoog en zorgcoördinator. Volgens afspraak in het
Samenwerkingsverband VO Midden Limburg heeft de zorgcoördinator contact met
de zorgcoördinator van de aanleverende school naar aanleiding van het dossier van
de potentiële leerling. Op basis van dit contact wordt gesignaleerd of er verwacht
wordt dat een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan het basisaanbod.
ROER College Schöndeln neemt het advies en het overgangsrapport over van de
aanleverende school.

6

De toelatingscommissie neemt een besluit over de toelating. De
toelatingscommissie bestaat uit: de betreffende leerlingcoördinator, de
zorgcoördinator, een teamleider en een directielid.

7

Bij een onvolledig dossier neemt de toelatingscommissie een besluit op grond van
de beschikbare gegevens. Binnen het samenwerkingsverband VO Midden Limburg
zijn afspraken gemaakt over de doorstroom van leerlingen tussen scholen voor
voortgezet onderwijs. De termijn om een passende plek voor een leerling te
vinden, gaat in vanaf het moment dat de school de aanmelding heeft ontvangen.
Vervolgens heeft de school 6 weken de tijd om het dossier van de leerling te
beoordelen. Eventueel kan deze termijn met 4 weken worden verlengd.

8

Indien de school, na een zorgvuldige aanmeldprocedure en afweging tot de
conclusie komt dat de school de passende onderwijsomgeving niet kan bieden,
heeft de school de verantwoordelijkheid om een andere school voor de leerling te
zoeken. School gaat dan in overleg met ouders om te kijken of er een school is die
wel een passende onderwijsomgeving kan bieden en zo ja, welke school dit is.

