PROCEDURE TOELATINGSCOMMISSIE
Doel
De Toelatingscommissie zorgt er voor, dat de aanmelding en toelating van iedere leerling, die van
buiten het Lauwers College komt, in behandeling wordt genomen. De commissie handelt naar de
procedure die daarvoor staat.

De procedure in grote lijnen
1. De afleverende basisschool krijgt aanmeldingsformulieren voor leerjaar 1.
o De aanmeldformulieren van hogere leerjaren zijn te downloaden onder het kopje
downloads op de website van het Lauwers College.
2. De Toelatingscommissie ontvangt de aanmelding (aanmeldingsformulier) en neemt deze in
behandeling. De aanvrager krijgt een bevestiging van ontvangst.
3. De Toelatingscommissie neemt een besluit.
4. De plaatsing wordt voor 1 mei per brief bekend gemaakt aan de aanvrager. Het is mogelijk
om bezwaar in te dienen tegen het plaatsingsbesluit door een brief of email te sturen naar de
Toelatingscommissie.
5. De plaatsing wordt voor de zomervakantie doorgegeven aan de basisschool.
6. De aanvrager ontvangt een uitnodiging voor hun kind voor een kennismaking met de
school, de leiding en de mentor.

Besluiten bij aanmelding
De Toelatingscommissie neemt de aanmelding in behandeling en neemt een van de volgende
twee besluiten:
1. de (reguliere)leerling wordt toegelaten:
o bij eenduidige adviezen van basisschool en ouder/verzorger
o bij een advies overeenkomend met de Plaatsingswijzer
Bij toelating wordt leerling geplaatst: in leerjaar/onderwijscategorie/locatie/klas en het tijdstip
van plaatsing wordt vastgesteld.
2. een leerling met een extra onderwijs- ondersteuningsbehoefte wordt aangenomen als de
locatie kan voorzien in de onderwijs- ondersteuningsbehoefte van de leerling.




De school heeft 6 + 4 weken de tijd om de extra ondersteuningsbehoeften te onderzoeken
(onderzoeksplicht) en een besluit te nemen over plaatsing. Indien nodig, is de school
verplicht om samen met het samenwerkingsverband een andere passende plek te zoeken en
te vinden (zorgplicht). Als dit na 10 weken niet is gerealiseerd dan wordt de leerling tijdelijk
geplaatst op de school van aanmelding.
Nader onderzoek ter vaststelling onderwijsondersteuningsbehoeftes en/of lwoo:
Op verzoek van de basisschool en ouder/verzorger of op initiatief van het Lauwers College
kan nader onderzoek plaatsvinden om de onderwijsondersteuningsbehoeften in kaart te
brengen. Dit wordt uitgevoerd door de ortho-pedagoog, verbonden aan onze school.
Dit verzoek zal zijn ingegeven door de extra ondersteuning die de leerling nodig heeft en
gedurende zijn/haar basisschooltijd ook heeft gekregen.
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De leerachterstanden zoals die in de matrix van de Plaatsingswijzer zichtbaar zijn, kunnen
een reden zijn om een leerling aan te melden voor lwoo.
De LVS-scores in de genoemde matrix worden gebruikt bij het vaststellen van eventuele
leerachterstanden en bij het aanvragen van de lwoo-beschikking. Daarvoor is vereist dat de
matrix volledig en nauwkeurig wordt ingevuld, met de exacte naam van de gebruikte toets en
de toetsdatum.

Procedure Toelatingscommissie leerjaar 1: via basisschool (maart/april)
Reguliere aanmeldingen
1. De reguliere aanmeldingen moeten voor 25 maart binnen zijn. Bij binnenkomst worden de
aanmeldingen voorzien van datum binnenkomst en volgnummer van binnenkomst.
2. Er wordt een brief gestuurd naar de ouder/verzorger met bevestiging van ontvangst van de
aanmelding.
3. Screening (via het aanmeldingsformulier) van aangemelde leerlingen op de plaatsing die is
aangevraagd qua niveau en locatie.
Uitgangspunt:
o schooladvies basisschool dat wordt gegeven o.g.v. LVS-gegevens (Plaatsingswijzer)
o wens ouders en leerling: plaatsing niveau en plaatsing locatie
4. Als het advies van de basisschool niet overeenstemt met het niveau dat de
ouder/verzorger aanvraagt, dan zal de Toelatingscommissie contact opnemen met de
basisschool en ouder/verzorger.
o Indien er na overleg tussen de basisschool en de ouders/verzorgers
overeenstemming is bereikt over het advies dan wordt de leerling op grond van dat
advies geplaatst.
o Wordt er geen overeenstemming bereikt: dan wordt het eerste advies van de
basisschool overgenomen.
Als het advies van de basisschool afwijkt van de Plaatsingswijzer moet de advisering worden
ondersteund met eerdere testuitslagen en LVS gegevens.
5. Als een leerling voldoet aan de criteria voor het bespreekprofiel of het disharmonisch profiel
dan wordt een gedegen onderbouwing van het advies meegezonden, waarna bespreking in
de Toelatingscommissie volgt.

Eindtoets
Aanpassing schooladvies na de eindtoets zal leiden tot hernieuwde plaatsing. De daadwerkelijke
ophoging moet toegelicht worden door de basisschool en zo snel als mogelijk plaatsvinden na het
bekend worden van de scores.

Samenstelling Toelatingscommissie leerjaar 1:
Lid Buitenpost:, Gert van Duinen, leerjaarcoördinator klas 1, gvduinen@lauwerscollege.nl
Lid Grijpskerk: Mark van Dijk, onderbouwcoördinator, mvdijk@lauwerscollege.nl
Lid Kollum: Jannie de Vries, locatiedirecteur, jadevries@lauwerscollege.nl
Voorzitter: Marije Bijma, ondersteuningscoördinator, mbijma@lauwerscollege.nl
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