Toelatingsprocedure zevende klas Marecollege
Inleiding
Het Marecollege krijgt vanaf de open dag (16 januari 2020) in januari tot 14 maart 2020
aanmeldformulieren binnen voor nieuwe leerlingen. In de regio Leiden worden deze
formulieren door de ouders zelf naar onze school gestuurd, waarmee het proces van
aanmelden, plaatsen en inschrijven gestart is.
Ouders kunnen hun kind op meerdere scholen aanmelden, maar een kind kan maar op één
school ingeschreven staan. Mocht een kind op meerdere scholen zijn aangemeld, ligt de
zorgplicht (verplichting om te zorgen dat het kind op een school ingeschreven wordt) bij de
school van eerste voorkeur.
Aanmelden
Een leerling wordt aangemeld door middel van het aanmeldformulier. Dit formulier wordt
online ingevuld, geprint en ondertekend door de ouder(s)/verzorger(s) op school ingeleverd.
Pas als het document op school is ingeleverd (per post of door het langs te brengen) en
voorzien is van de dagstempel, is de leerling aangemeld. Na de aanmelding besluit de
aanmeldcommissie of het kind kan worden toegelaten.
Toelatingsbeslissing en plaatsing
Afspraak is dat ouders binnen 6 weken na de aanmelding uitsluitsel krijgen over de
toelatingsbeslissing. Dit kan indien nodig met 4 weken verlengd worden, maar alleen als dit
medegedeeld wordt aan de ouders. Onderdeel van de toelatingsprocedure is een kort
kennismakingsgesprek met het kind, de ouders en een medewerker van het Marecollege.
Hiervoor ontvangen de ouders een uitnodiging.
Als de ondersteuningsvraag geen problemen oplevert met het ondersteuningsaanbod van het
Marecollege is het advies van de basisschool, het enige criterium bij de toelatingsbeslissing.
Het minimale advies voor plaatsing op het Marecollege is een advies voor het niveau vmbo-tl.
De klassenindeling vindt plaats op basis van het definitieve advies volgens het adviesblad. Als
er nog geen adviesblad is, kan de leerling nog niet ingedeeld worden.
Indien het basisschooladvies wordt gewijzigd na de uitslag van de eindtoets, kan een
plaatsingswijziging voorkomen indien er nog ruimte in de betreffende klas is.
Het onderwijskundig rapport is in later instantie de basis voor een passend onderwijsaanbod.
Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag
Vanuit de visie van het Marecollege op de ontwikkeling van een kind en vanuit de afspraken
in het kader van Passend Onderwijs zullen leerlingen met een specifieke ondersteuningsvraag
geplaatst worden, als duidelijk is dat de school de benodigde extra zorg kan bieden, of alle
randvoorwaarden hiervoor aanwezig zijn en de groepsgrootte dit toelaat (zie hiervoor het
schoolondersteuningsplan op de website van het Marecollege).
De aanmeldingscommissie, waarvan ook de zorgcoördinator lid is, stelt vast of de eventuele
ondersteuningsvraag van aangemelde kinderen past binnen ons ondersteuningsprofiel en of
het Marecollege ook in de dagelijkse praktijk de benodigde begeleiding kan bieden. De ouders
dragen hierbij de verplichting om alle noodzakelijk informatie voor het besluit tot plaatsen aan
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te leveren. Het achterhouden van informatie kan leiden tot een besluit niet over te gaan tot
inschrijving.
Klassengrootte- en indeling
We hanteren op het Marecollege de volgende klassen:
1 vwo klas
max 30 ll
2 havo/vwo klassen
max 60 ll
2 vmbo-t/havo klassen
max 56 ll
Indien er op 14 maart 2020 blijkt dat er meer leerlingen zijn aangemeld voor een bepaald
niveau, dan dat er ruimte is, zullen we tot loting overgaan. Voor de deze loting zijn regels
opgesteld met betrekking tot plaatsingsvoorrang en deelname aan de loting.
Voorrangsbeleid
De volgende kinderen hoeven niet mee te loten en worden direct geplaatst :
- kinderen die van een vrijeschoolbasisschool komen;
- kinderen die broers of zussen op het Marecollege hebben.
Voor de overige leerlingen geldt dat er geloot wordt wanneer de aantallen binnen de
verschillenden niveaugroepen overschreden worden:
- Voor vmbo-t/havo geldt 56 leerlingen;
- Voor havo/vwo geldt 90 leerlingen.
(let op: de kinderen moeten te allen tijde minimaal een vmbo-tl niveau hebben en een
ondersteuningsvraag die past binnen ons school-ondersteuningsplan).
Voorwaarde voor loting
- Om mee te mogen loten is het noodzakelijk dat het inschrijfformulier voor 14 maart,
voorzien van handtekening en met bijgevoegd adviesblad van de basisschool is
ingeleverd of per post is bezorgd op het Marecollege.
- De uitgelote leerlingen komen op een wachtlijst te staan.
- Kinderen die vanaf 14 maart 2020 worden aangemeld, komen op een andere wachtlijst
te staan op volgorde van aanmelding, waarbij geldt dat de uitgelote leerlingen
voorrang hebben op de leerlingen die vanaf 14 maart 2020 zijn aangemeld.
- Binnen 2 weken wordt er uitsluitsel gegeven in hoeverre er nog ruimte is voor plaatsing.
- In geval van loting zal deze loting door een notaris voltrokken worden op 18 maart
2020. Op 19 maart 2020 zullen de ouders van wie de leerlingen niet zijn ingeloot
hierover geïnformeerd worden.
- Omdat wij al snel na 14 maart 2020 de loting willen voltrekken, kan het zijn dat er
kinderen worden ingeloot die uiteindelijk op basis van hun ondersteuningsvraag niet
plaatsbaar zijn op het Marecollege. De eventuele hierdoor vrijgekomen plaats wordt
ingevuld met een kind dat is uitgeloot. Bij de loting op 18 maart zal de notaris daarom
de volgorde van de wachtlijst van de uitgelote kinderen hebben bepaald.
Inschrijving
Inschrijving betekent dat het aangemelde kind leerling wordt van de school en dat er sprake
is van een overeenkomst met wederzijdse rechten en plichten.
Administratief gezien betekent inschrijving dat de leerling uit het aanmeldingsbestand in de
leerlingenadministratie, Magister etc. wordt opgenomen.
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