Aanmeld- en toelatingsprocedure klas 1 Aeres VMBO Velp 2019-2020
Geen loting of wachtlijst voor klas 1
Iedereen is welkom!
1. Een leerling wordt door de ouders schriftelijk aangemeld d.m.v het aanmeldingsformulier.
2. De (basis)school zorgt ervoor dat vanaf 15 maart het OKR en het adviesformulier in OSO klaar
staat. (OSO = overstapdossier onderwijs)
3. Een aanmelding is compleet als: aanmeldingsformulier, ondertekend onderwijskundig
rapport (OKR) en adviesformulier van huidige (basis)school in het bezit zijn van Aeres VMBO
Velp. De ouders vullen het aanmeldingsformulier in; de basisschool is verantwoordelijk voor
het aanleveren van het OKR en het adviesformulier. Als het dossier compleet is, krijgen
ouders hierover bericht.
4. Een aanmelding van een leerling ná 15 maart, wordt in behandeling genomen zolang er
plaatsingsruimte is.
5. Allereerst wordt bekeken of Aeres VMBO Velp het door de huidige (basis)school
geadviseerde niveau aanbiedt. Als dit niet het geval is, hoeft Aeres VMBO Velp een
aanmelding niet verder in behandeling te nemen. De ouders worden hierover dan schriftelijk
geïnformeerd. (bijvoorbeeld: Een leerling met een PRO-advies vanuit de basisschool wordt
niet in behandeling genomen, omdat Aeres VMBO Velp geen PRO aanbiedt)
6. Een aanmelding wordt in behandeling genomen als het dossier compleet is (zie punt 3).
Hierna volgt een intakegesprek met ouder(s) en leerling. Tijdens het intakegesprek wordt
besproken aan welke ondersteuning de leerling behoefte heeft.
7. Vervolgens wordt de leerling besproken in de intakecommissie. Mocht er sprake zijn van een
ondersteuningsvraag dan wordt in de intakecommissie bepaald of Aeres VMBO Velp de
gevraagde ondersteuning kan bieden.
8. Aeres VMBO Velp volgt het advies van de basisschool.
Bij een dubbel (basis)schooladvies, bijvoorbeeld basis/kader, bepaalt de intakecommissie op
basis van het overstapdossier in welke leerweg de leerling terecht komt.
9. Daarna wordt overgegaan tot plaatsing, òf er wordt met ouders gezocht naar een andere,
meer passende school voor de betreffende leerling.
10. Leerlingen die na de eindtoets een hoger advies krijgen, kunnen –bij ruimte- opstromen naar
de KGT-leerweg

In de tijd ziet dit er als volgt uit:
Uiterlijk 15 maart:
Aanmelden middels aanmeldingsformulier. Overstapdossiers worden opgevraagd door Aeres VMBO
Velp. OKR en adviesformulier worden in OSO geplaatst door basisschool. Zij hebben vanaf 15 maart
nog twee weken de tijd om het OKR en adviesformulier in OSO te plaatsen.
Vanaf 16 maart:
Op basis van het adviesformulier worden de aanmeldingen verdeeld in de leerweg-groepen KGT en
BB. Leerlingen met een complete aanmelding en met Aeres VMBO Velp als eerste voorkeursschool
komen in één van de twee leerweg-groepen terecht.
Vanaf 29 maart:
De intakeprocedure gaat van start. Met alle aangemelde leerlingen volgt een intakegesprek. Op basis
van het dossier en het gesprek worden de onderwijsbehoeften in kaart gebracht.

Als de onderwijsbehoeften van de leerling de mogelijkheden van Aeres VMBO Velp overstijgen dan
gaat Aeres VMBO Velp in overleg met de ouders op zoek naar een andere, meer passende plek.
NB:
Wij voeren soms voorgesprekken met ouders en leerlingen, die dit wensen. Het gaat hierbij vooral
om het uitwisselen van informatie. Aan deze gesprekken kunnen geen rechten worden ontleend,
immers het is de intakecommissie die besluit over aanname.

