
                                                           
AANNAME PROCEDURE EN CRITERIA TUSSENTIJDSE AANMELDINGEN  

 

1. Tussentijdse aanmeldingen zijn maar beperkt mogelijk. Neem altijd eerst telefonisch 

contact met ons op. 

2. Door middel van het aanmeldingsformulier meldt u uw zoon / dochter aan.  

3. Wanneer het aanmeldingsformulier mét alle bijlagen door de school is ontvangen, neemt 

de aannamecommissie de aanmelding in behandeling. Eventueel neemt de aanname-

commissie contact op met de school waarop de leerling nu zit voor nadere informatie.  

4. De aannamecommissie beoordeelt de ontvangen gegevens. Hierbij wordt gekeken naar het 

geheel van cognitieve, sociale, emotionele en fysieke mogelijkheden, alsook de motivatie 

van de leerling. Vanuit deze gegevens wordt bekeken of er voldoende perspectief op 

scholing en ontwikkeling is om vmbo-t, havo of vwo te kunnen volgen.                            

De aannamecommissie nodigt de ouders en de leerling uit voor een gesprek indien 

plaatsing mogelijk is.  

5. Eventueel kan besloten worden dat de leerling een paar dagen meeloopt, waarna het 

definitieve besluit volgt.  

6. Bij tussentijdse plaatsing wordt veelal gebruik gemaakt van een detacheringscontract met 

de school van herkomst.  

7. Aanname criteria:  

 de leerling heeft tenminste een VMBO-t indicatie.  

 de klassengrootte: als de klassen van een bepaald leerjaar een maximum bereikt 

hebben, kan een leerling om die reden worden afgewezen.  

 kandidaat leerlingen met extra zorgbehoefte worden aangenomen voor zover het 

Novalis College kan zorgen voor een adequate begeleiding.  

 De school neemt per klas een beperkt aantal leerlingen met extra ondersteuning 

aan. Van deze leerlingen wordt van de vorige school een handelingsplan gevraagd.  

 de school streeft naar homogene leeftijdsgroepen. Bij verdeling van de leerlingen 

over de klassen wordt gekeken naar een evenwichtige samenstelling.  

 bij noodgedwongen keuze (b.v. overschrijding max. klassengrootte) worden de 

volgende voorrangsregels gebruikt: a. de leerling heeft een broer of zus in een 

hogere klas; b. de leerling komt van een vrijeschool.  

 

Nadere informatie  

Voor informatie over de aanname kunt u terecht bij de aannamecommissie via 040-2969310. U 

kunt ook mailen naar: aanname@novalis.nl  


