TUSSENTIJDSE AANMELDINGEN

Voor de overstap vanuit een andere school naar Zwijsen College Veghel werken we volgens
de onderstaande routewijzer:
•

Ouders melden hun kind aan op het Zwijsen College uiterlijk 1 april en krijgen een
aanmeldingsformulier toegestuurd. Het Zwijsen College stuurt een Inlichtingenformulier
naar de huidige school met het verzoek dit in te vullen en terug te sturen met daarbij
kopieën van:
o CITO-rapportage
o Recente cijferlijst
o Volledig onderwijskundig rapport Basisonderwijs
o Relevante rapporten betrekking hebbend op gezondheid en eventuele
leerproblematiek en eventueel opgezette handelingsplannen.

•

Desgewenst neemt de afleverende school contact op om de aanmelding mondeling toe
te lichten of het Zwijsen College zoekt contact om verheldering te vragen.

•

Als het aanmeldingsformulier binnen is en de informatie van de afleverende school is
beschikbaar dan worden ouders/verzorgers en leerling uitgenodigd voor een
intakegesprek.

•

In het intakegesprek komt in ieder geval aan de orde:
o De succesverwachting van de overstap
o De motieven voor de overstap
o De norm voor overstap

•

Na het intakegesprek beslist de toelatingscommissie of de aangemelde leerling
toelaatbaar is waarna de wettelijke ouders/vertegenwoordigers van de aangemelde
leerlingen van de beslissing op de hoogte worden gesteld.

•

Of een leerling daadwerkelijk geplaatst kan worden hangt af van de vraag of er plaats
is in de gewenste opleiding. Hierover wordt in de laatste schoolmaand uitsluitsel
gegeven.

OVERSTAP

Procedure externe instroom in havo 4 vanuit VMBO-T 4 of MAVO-4

1. Aanmelden:
a.
Stuur een e-mail (meike.beuker@voveghel.nl) voor 1 maart 2021. Je ontvangt een
bevestigingsmail met een uitnodiging voor een toelatingsgesprek.
b.

Benodigde gegevens:

-

Naam
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres
Afleverende school
Contactpersoon afleverende school (bij voorkeur afdelingsleider)

2. Vereisten voor toelating:
Om toegelaten te worden moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
a.
Het diploma VMBO-TL /MAVO moet zijn behaald voor het einde van het schooljaar met
een gemiddelde van minimaal 6,8 over de onafgeronde cijfers van alle vakken waarin
examen is gedaan (LO uitgesloten).
b.
De afleverende school moet een advies geven waaruit blijkt dat het behalen van een
havo-diploma kansrijk is.
c.
Er vindt een toelatingsgesprek plaats en ook uit dit gesprek moet blijken dat het
behalen van een havo-diploma kansrijk is.
Een toelatingsgesprek vindt plaats op basis van de cijfers van het schoolexamen. Bij
voorwaarde B en C spelen naast de gewenste studiehouding ook de prestaties voor
de profielvakken en de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde een rol.
Voor toelating tot havo 4 en plaatsing in een profiel, gelden behalve bovenstaande
voorwaarden ook de voorwaarden die gelden voor leerlingen die bevorderd worden van
havo 3 naar havo 4.
3. Toelating:
Mits voldaan aan bovengenoemde vereisten is de toelating onvoorwaardelijk.
4. Plaatsing:
Bij aanmelding voor 1 juni en toelating: plaats gegarandeerd.
5. Bezwaar
a.
b.
c.

Bezwaar aantekenen is mogelijk bij de directeur van de school binnen
twee weken na bekend worden van de beslissing
Bezwaar dient schriftelijk of per e-mail bij de directeur van de school en
gemotiveerd ingediend te worden
Bezwaar kan ingediend worden tegen incorrect toepassen van de procedure of op
basis van bij de beslissing over toelating nog onbekende gegevens.

