Aanmelding en
toelatingsprocedure

Voorwoord

Deze aanmelding en toelatingsprocedure is van toepassing op onze locaties Buitenpost, Heerenveen,
Leeuwarden en Sneek.

VMBO-groen onderwijs
Bij Aeres vmbo voelen leerlingen zich thuis. Wij geven leerlingen de ruimte om met groen onderwijs zich
te vormen naar de tiener van morgen. De relatief kleine scholen en klassen zorgen voor een
ongedwongen sfeer, waarbij iedere leerling wordt gestimuleerd bewust te worden van zijn of haar
groene omgeving.
Uw kind leert bij Aeres o.a. door het doen van ‘groene’ opdrachten. Zo bieden wij onderwijs van het
‘hier en nu’ voor het ‘daar en straks’. We zijn ervan overtuigd dat leerlingen door de goede sfeer en
groene omgeving meer leren en dus beter presteren.
Aanmelding
Voor aanmelden zijn er twee opties beschikbaar:
U kunt uw zoon of dochter aanmelden via de website, u vindt daar een aanmeldformulier* of u kunt
aanmelden met de Overstapservice Onderwijs (OSO).
* Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u als ouder/verzorger inleveren bij de basisschool. De
basisschool vult het onderwijskundig rapport in en verzendt het aanmeldformulier naar Aeres.
De aanmelding voor het schooljaar 2022-2023 ontvangen wij graag op of voor vrijdag 1 april 2022.
U ontvangt van ons zo spoedig mogelijk een bevestiging van uw aanmelding.
Informatie over de toelating van uw kind volgt in de maand april. Aanmeldingen die binnenkomen na 1
april worden op volgorde van binnenkomst behandeld, het kan zijn dat u dan iets later de informatie
over toelating en aanvang van het eerste schooljaar ontvangt.
Iedere locatie organiseert een informatiebijeenkomst over het eerste schooljaar, waarvoor u een
uitnodiging ontvangt.
Capaciteit 2022-2023
Aeres maakt in november voor het komende schooljaar het maximaal te plaatsen leerlingen per locatie
en leerweg voor nieuwe eerste klas leerlingen bekend. Voor onze vier vestigingen Buitenpost, Sneek,
Heerenveen en Leeuwarden geldt dat er voor 2022-2023 geen maximum is gesteld voor het aantal
aanmeldingen.
Bij aanmelding voor instroom in andere leerjaren dan klas 1
Leerlingen worden volgens de hier beschreven toelatingsprocedure toegelaten en geplaatst; maar met
name in klas 3, altijd onder voorbehoud van voldoende ruimte in de leerweg.

Algemene spelregels voor toelating tot het Voortgezet Onderwijs
•
•

Alle leerlingen maken de centrale eindtoets in het basisonderwijs
Het advies van het basisonderwijs (met behulp van de plaatsingswijzer) is leidend voor plaatsing
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•

De verplichte eindtoets basisonderwijs fungeert bij de toelating als (enig) onafhankelijk tweede
gegeven. Aeres neemt zelf geen toetsen of testen af die voor de toelating als tweede gegeven
fungeren;
Uitzonderingen hierop:
De leerling die geen schooladvies heeft en geen eindtoets heeft gemaakt;
Bij leerlingen waarvan is aangegeven dat zij extra ondersteuningsbehoeften hebben,
kan Aeres in sommige gevallen aanvullend onderzoek doen om vast te stellen welke
extra ondersteuning een leerling nodig heeft.
Aeres kan, als dat nodig is, toetsen afnemen voor de aanvraag van een indicatie voor
leerwegondersteunend onderwijs of praktijkonderwijs.

•

Als de centrale eindscore een hoger advies geeft dan het basisonderwijs heeft uitgebracht dan
moet het basisonderwijs, samen met leerling en ouders, het advies heroverwegen. Deze
heroverweging kan leiden tot een hoger advies.
Aeres kan besluiten tot het niet plaatsen van een leerling wanneer de onderwijsondersteuning
die de leerling nodig heeft niet geboden kan worden. Aeres zoekt dan met behulp van het
samenwerkingsverband naar een andere passende plek voor uw kind.

•

Voor de volledige achtergrondinformatie over toelaten en plaatsen binnen het VO verwijzen we naar de
officiële documenten ‘Toetsbesluit PO’ en ‘Wet Passend Onderwijs’.
Deze zijn te vinden op:
https://www.vanponaarvo.nl/
wetten.nl - Informatie - Toetsbesluit PO - BWBR0035216 (overheid.nl)
Passend onderwijs | Rijksoverheid.nl

Deze aanmelding en toelatingsprocedure is vastgesteld met instemming van de ouderraad (2019).
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