Afspraken omtrent aanname van nieuwe leerlingen (instroom en doorstroom)
De Rooi Pannen besteedt veel aandacht aan de aannameprocedure om samen met de leerling en zijn/haar
ouders te komen tot de best passende opleiding.
Vmbo
 Primair onderwijsadvies is bindend (samenwerkingsverband Eindhoven), leidend of bepalend
(samenwerkingsverband Tilburg) voor aanname (CITO ondersteunend);
 Aanmelding gebeurt op afgesproken momenten in het schooljaar;
 Met alle aangemelde leerlingen worden gesprekken gevoerd;
 Ouders worden dringend uitgenodigd om aanwezig te zijn bij dit gesprek;
 Het dossier dient volledig te zijn (inclusief Digitaal OverdrachtsDossier) voor definitieve plaatsing;
 Indien de leerling geen overdrachtsdossier kan of wil aanleveren, vindt een vervolggesprek plaats om
het eerdere gesprek te verifiëren. Het kan geen reden voor afwijzing zijn;
 Er wordt altijd contact opgenomen met de toeleverende school als we afwijken van het schooladvies
en als er geen overdrachtsdossier ingeleverd is;
 De Rooi Pannen hanteert bij de aanname twee belangrijke aandachtspunten:
o De leerling heeft de motivatie, vaardigheden en competenties die nodig zijn om in het
gekozen beroep te functioneren of kan deze verder ontwikkelen;
o De leerling is bereid en in staat om aan alle door de school georganiseerde
onderwijsactiviteiten deel te nemen en de opleiding succesvol af te ronden (zie
ondersteuningsprofiel op www.derooipannen.nl).
 Indien de leerling niet geplaatst kan worden, biedt de afdeling ondersteuning bij het zoeken naar een
andere school/opleiding;
Mbo












Leerlingen na het voortgezet onderwijs zijn toelaatbaar (16 jaar, in principe is er geen maximale
leeftijd);
Voor elke aangemelde leerling wordt direct een plaats gereserveerd bij de gekozen opleiding. De
leerling en zijn/haar ouders ontvangen binnen enkele dagen een uitnodiging voor een
kennismakingsgesprek;
Ouders worden dringend uitgenodigd om aanwezig te zijn bij dit gesprek;
De leerling wordt op het voor haar/hem beste niveau/opleiding geplaatst;
De leerling/ouder ontvangt een studiekeuzeadvies;
De leerling is verplicht om deel te nemen aan alle activiteiten rondom de plaatsing;
Het dossier dient volledig te zijn (inclusief Digitaal Doorstroom Dossier) voor definitieve plaatsing;
Indien de leerling geen doorstroomdossier kan of wil aanleveren, vindt een vervolggesprek plaats om
het eerdere gesprek te verifiëren. Het kan geen reden voor afwijzing zijn;
Er wordt altijd contact opgenomen met de toeleverende school als we afwijken van het schooladvies
en als er geen overdrachtsdossier ingeleverd is;
In het kader van passend onderwijs, maakt het ondersteuningsprofiel (zie www.derooipannen.nl) van
De Rooi Pannen onderdeel uit van het gesprek;

De Rooi Pannen hanteert bij de aanname twee belangrijke aandachtspunten:
o De leerling heeft de motivatie, vaardigheden en competenties die nodig zijn om in het
gekozen beroep te functioneren of kan deze verder ontwikkelen;
o De leerling is bereid en in staat om aan alle door de school georganiseerde
onderwijsactiviteiten deel te nemen en de opleiding succesvol af te ronden (zie
ondersteuningsprofiel op www.derooipannen.nl).




Indien de leerling niet geplaatst kan worden, biedt de afdeling ondersteuning bij het zoeken naar een
andere school/opleiding;
Leerlingen die zich vóór 1 april aanmelden, kunnen een beroep doen op het toelatingsrecht;
Leerlingen die een BBL-opleiding willen volgen, dienen vóór 1 oktober een praktijkovereenkomst te
hebben. Zo niet dan volgt een verlenging van de opleiding voor 3 maanden waarbij de
praktijkovereenkomst uiterlijk 31 december ingeleverd dient te zijn.

