TOELATINGSBELEID PAX CHRISTI COLLEGE 2016-2020

1. Algemene toelatingsvoorwaarden
Het Pax Christi College is een school voor Voortgezet Onderwijs voor vmbo (met lwoo), havo- en vwo
leerlingen. De school staat open voor alle levensbeschouwingen en stelt als belangrijke voorwaarde
dat zowel de leerling als zijn ouder(s)/verzorger(s) zich respectvol en positief betrokken opstellen
naar de school, de leerlingen en hun levensbeschouwelijke achtergrond, de werknemers en alle
partijen die met de school verbonden zijn.

2. Aanmelding en plaatsing brugklas
Aanmelding
Het Pax Christi College sluit zich met haar wervings- en aannamebeleid (in grote lijnen) aan bij de
afspraken die het voortgezet onderwijs en het primair onderwijs in Nijmegen hebben gemaakt. Dit
betekent het volgende:
De aanmeldingsformulieren moeten uiterlijk 1 maart van het betreffende schooljaar in bezit zijn van
het Pax Christi College.
•
•

bij aanmelding kan gebruik gemaakt worden van het aanmeldingsformulier van het Pax
Christi College (downloaden via de website).
bij aanmelding kan ook gebruik gemaakt worden van het aanmeldingsformulier van het
Samenwerkingsverband VO. Dit formulier wordt ook door alle Nijmeegse scholen gebruikt.

Plaatsing
De plaatsing verloopt als volgt:
Leerlingen worden geplaatst op basis van het advies van de basisschool. Het Pax Christi College
vraagt de basisscholen bij voorkeur een dubbel advies te geven. Voor leerlingen met een dubbel
advies ( B/K, K/T, T/H, H/V) wordt vervolgens in overleg met de basisschool gekozen voor plaatsing
op het niveau waar pedagogisch/didactisch gezien voor de leerling de grootste uitdaging ligt.
In de maanden maart en april heeft het Pax Christi College contact met de toeleverende
basisscholen. Dit noemen we de Warme Overdracht.
Leerlingen die zich bij het Pax Christi College aanmelden, worden na toetsing door de
toelatingscommissie over het algemeen geplaatst. Het Pax Christi College kent geen lotingsprocedure
zoals in Nijmegen.
Als het Pax Christi College niet aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling kan voldoen, dan zal in
het kader van de wettelijke zorgplicht, in overleg getreden worden met het Samenwerkingsverband
Nijmegen om alsnog een passende plek te vinden.
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Plaatsing na de bijgestelde adviezen
Eind mei, nadat de uitslag van de eindtoetsen in het basisonderwijs, bekend zijn, kunnen ouders de
basisschool vragen het advies voor het voortgezet onderwijs, te heroverwegen. Deze
heroverwegingen kunnen leiden tot bijgestelde adviezen.
Aan de basisscholen wordt gevraagd, zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken na
bekendmaking van de uitslag van de Cito-eindtoets, een bericht van heroverweging te sturen. De
plaatsingscommissie van zowel vmbo als havo/vwo laten zo snel mogelijk weten waar de betreffende
leerling geplaatst kan worden. Leerlingen die op een later tijdstip worden aangemeld voor een
andere plaatsing, worden in volgorde van binnenkomst behandeld.

Tussentijdse aanmelding
Tijdens het schooljaar is in beginsel geen tussentijdse instroom mogelijk. Uitzondering worden alleen
gemaakt voor leerlingen die als gevolg van een verhuizing in de omgeving van het Pax Christi College
komen wonen of als er sprake is van bijzondere omstandigheden. In dit laatste geval gaat het
initiatief voor een intakegesprek (betreffende een verzoek om plaatsing) altijd uit van de school waar
de betreffende leerling op dat moment ingeschreven staat.
Voorwaarde om te kunnen plaatsen is in alle gevallen:
•
•

dat er ruimte is in de klas(sen) waarvoor de leerling aangemeld wordt;
dat er door de plaatsing geen belemmering ontstaat voor het onderwijs aan de reeds
zittende leerlingen.

3. Toelatingsbeleid voor leerlingen met een lwoo verklaring
Kinderen die aangemeld worden voor één van de leerwegen van het vmbo, kunnen in aanmerking
komen voor leerwegondersteuning. Deze zogenaamde lwoo leerlingen hebben recht op extra
ondersteuning gedurende hun verblijf in het voortgezet onderwijs.
Het Pax Christi College plaatst de lwoo leerlingen met een vmbo basis advies in kleinere klassen waar
meer aandacht aan deze leerlingen besteed kan worden. Voor de lwoo leerlingen met een vmbo
kader of vmbo theoretisch advies geldt dat zij, waar nodig, aanspraak kunnen maken op extra
ondersteuning.
Het Pax Christi College heeft met het primair onderwijs de afspraak dat leerlingen die mogelijk voor
lwoo in aanmerking komen op de basisschool meedoen aan het drempelonderzoek.
Over de lwoo leerlingen die zich aanmelden op het Pax Christi College vindt, net als over alle andere
leerlingen, overleg plaats met de basisschool waar de leerling vandaan komt. De informatie uit dit
overleg vormt, met het onderwijskundig rapport en de resultaten van de lwoo test een belangrijke
basis voor het handelingsplan in het voortgezet onderwijs.
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4. Passend Onderwijs
In het kader van Passend Onderwijs kunnen kinderen met een onderwijsbeperking en/of handicap
kiezen voor het regulier voortgezet onderwijs. Het recht op de vrije onderwijskeus betekent echter
niet dat kinderen met een handicap automatisch op een reguliere school voor voortgezet onderwijs
geplaatst kunnen worden. De aard en zwaarte van de onderwijsbeperking en/of handicap en de
feitelijke (on) mogelijkheden binnen de school kunnen een reden vormen om een plaatsingsverzoek
niet te honoreren. Voor elke leerling waarvan bij aanmelding duidelijk is dat er van het Pax Christi
College extra zorginvestering gevraagd wordt, wordt een individueel besluit genomen.

4.1 Aanmelding van zorgleerlingen
Bij aanmelding wordt de volgende procedure gehanteerd:
-

-

Ouders verstrekken de noodzakelijke informatie over (vermoeden) van extra
zorg.
Wanneer na aanname blijkt dat gegevens niet bekend gemaakt zijn, is het
mogelijk dat de school haar standpunt met betrekking tot plaatsing of de
mogelijk te leveren zorg herziet;
Als de school dit noodzakelijk vindt, wordt er nog een toelatingsonderzoek
gedaan;
Vervolgens neemt de toelatingscommissie een besluit en dit wordt schriftelijk
aan de ouder(s) verzorger(s) meegedeeld;
Met het oog op de extra zorg die de leerling nodig heeft, zal de school mogelijk
een Ondersteuningspakket bij het samenwerkingsverband aanvragen.

4.2 Besluit
Ouders krijgen 6 weken na aanmelding een schriftelijke bevestiging van de aanmelding.
Indien de toelatingscommissie positief beslist over het plaatsingsverzoek, krijgen de ouders
schriftelijk bericht en wordt de leerling ingeschreven. Indien de toelatingscommissie negatief beslist
op het plaatsingsverzoek, krijgen de ouder(s)/verzorger(s) schriftelijk bericht. Dit besluit zal altijd
ook nog door een lid van de toelatingscommissie mondeling worden toegelicht.
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5. De toelatingscommissie van het Pax Christi College
De toelatingscommissie geeft uitvoering aan het hiervoor beschreven toelatingsbeleid van de school.
Het Pax Christi College kent twee toelatingscommissies: 1. sector vmbo en 2.sector havo/vwo. Beide
commissies worden ondersteund door de contactpersoon basisscholen.

Toelatingscommissie vmbo

Sectordirecteur vmbo
Afdelingsleider onderbouw B/K/T
Druten
Afdelingsleider onderbouw B/K/
Beneden-Leeuwen
Contactpersoon basisscholen
Zorgcoördinator vmbo

Toelatingscommissie
havo/vwo

Sectordirecteur havo/vwo
Afdelingsleider havo/vwo onderbouw,
Beneden-Leeuwen
Afdelingsleider havo/vwo onderbouw
Druten
Contactpersoon basisscholen
Zorgcoördinator havo/vwo
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