Zij-instroom H2 en H3
Inleiding
Voor de zij-instroom van H2- en H3-leerlingen is met collegascholen een aantal afspraken gemaakt.
De betrokken scholen zijn zowel scholen die voor opstroom zorgen (VMBO-t leerlingen die willen
opstromen naar H2 of H3, bijvoorbeeld MCA, HBM, Gertenbach Mavo), als scholen die leerlingen
hebben die moeten afstromen (Vwo-leerlingen die moeten afstromen naar de havo, bijvoorbeeld
College Hageveld).
Er bestaan ook leerlingen die op een school zitten die zelf de mogelijkheid biedt om op- of af te
stromen (bijv. ECL, Coornhert Lyceum, Mendel College). Deze scholen zorgen in principe zelf voor
interne op- of afstroom. (Zie punt 11)
Afspraken
1. Leerlingen/ouders melden zich niet meer aan op de school die hun voorkeur heeft, maar op de
huidige school geeft men aan naar welke school men evt. zou willen doorstromen.
2. Er vindt daarom geen aanmeldingsgesprek op de ontvangende school plaats. Vanwege het
geringe aantal beschikbare plaatsen in H2 en H3, vinden orientatiegesprekken pas nà het
matchingsoverlegplaats.
3. De leerling die wil opstromen of moet afstromen, geeft op de eigen (verwijzende) school door
welke school zijn/haar voorkeur heeft.
4. De verwijzende school voorziet leerlingen en ouders van informatie over de procedure. Deze
school verzamelt alle informatie (leerlinginformatie, motivatie, naam voorkeurschool). De
verwijzende school heeft de verplichting zorg te dragen voor een plek op de nieuwe (passende)
school.
5. Na de laatste rapportvergaderingen vindt op 1 juli 2019 een matchingbijeenkomst plaats waar
alle verwijzende en ontvangende scholen aanwezig zijn.
6. De verwijzende scholen hebben een overzichtslijst met de namen van te plaatsen leerlingen
inclusief hun voorkeursscholen. Daarnaast beschikken zij dan ook over de leerlinginformatie en
het zogenaamde doorstroomformulier.
7. De ontvangende scholen hebben een lijst bij zich met het aantal beschikbare plaatsen.
8. Na het matchingoverleg vinden met de leerlingen en hun ouders/verzorgers intakegesprekken
plaats op de ontvangende school.
9. Als er tijdens de intakegesprekken nieuwe informatie naar voren komt waardoor een plaatsing
bij de ontvangende school niet gewenst is, behoudt de ontvangende school zich het recht voor
om de leerling terug naar de eigen, verwijzende school te sturen.
10. De ontvangende scholen zijn vrij om hun eigen voorrangsregelingen te hanteren. Voor Lyceum
Sancta Maria betekent dit: de broertjes-zusjes-regeling, verhuisgevallen en kinderen van
medewerkers.
11. Zij-instromers (van havo school x naar havo school y) zullen in prioritering na de op- en
afstromers gematcht worden. Dit met uitzondering van de leerlingen die vallen onder de
categorie voorrangsregeling van de school van plaatsing.
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