Van primair onderwijs (PO) naar voortgezet onderwijs (VO) schooljaar 2016-2017
De scholen in de regio Utrecht-Zuid hebben afspraken met elkaar gemaakt over de gang van zaken
rond de aanmeldingen voor het schooljaar 2016-2017. Via deze folder willen we u graag informeren
over de hoofdlijnen van de aanmeldingsprocedure. Voor bijzonderheden over de toelatingscriteria en
de plaatsingsprocedure van de afzonderlijke scholen, verwijzen we u naar de website en het
informatiemateriaal van de betreffende school.
Het Anna van Rijn College, De Baanbreker, Cals College IJsselstein en Nieuwegein, College
De Heemlanden, Houtens, Oosterlicht College Nieuwegein en Vianen en het Wellantcollege hebben
ook afspraken gemaakt over het maximaal aantal brugklassen dat er op elke school gemaakt kan
worden. Dit houdt verband met het totaal aantal leerlingen per school en de beschikbare lokaalruimte.
Uitgangspunt is dat er voor elke leerling uit de regio een plek zal zijn op één van de scholen.
De mogelijkheid bestaat dat er niet voor elke leerling een plek is op de school van hun keuze en dat er
een vervolgprocedure noodzakelijk is om alle leerlingen geplaatst te krijgen.
Aanmelding via basisschool
Leerlingen moeten worden aangemeld via de basisschool. De basisscholen weten precies hoe dit
gaat en kunnen u nader informeren.
De procedure voor aanmelding van leerlingen voor het Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en
het Praktijkonderwijs staat in een afzonderlijke brochure beschreven. Deze is te downloaden op
www.samenwerkingsverband-zuid-utrecht.nl.
Wat gebeurt er wanneer?
4 maart

8 april

15 april

22 april

De aanmeldingen moeten uiterlijk 4 maart 2016 binnen zijn op de school van eerste
keuze. Vervolgens wordt er door de scholen vastgesteld hoeveel leerlingen zich
hebben aangemeld, wie er plaatsbaar zijn (d.w.z. voldoen aan de toelatingseis) en wie
er geplaatst kunnen worden. Hiervoor zal in een aantal gevallen contact met de
basisschool nodig zijn. Wanneer er voor een school meer leerlingen worden
aangemeld dan er plaatsen zijn, maakt loting onderdeel uit van de
plaatsingsprocedure.
Uiterlijk 8 april 2016 ontvangt u van de school van uw keuze schriftelijk bericht van
plaatsing of niet-plaatsing. In het laatste geval ontvangt u bericht op welke scholen
nog plaatsen beschikbaar zijn. Van de leerlingen die niet geplaatst kunnen worden op
de school van hun keuze, worden het aanmeldingsformulier en het leerling-dossier
teruggestuurd naar de basisschool. Ouders moeten contact opnemen met de
basisschool om hun kind aan te melden bij de school van hun tweede, derde en vierde
keuze.
Uiterlijk 15 april 2016 moet het voortgezet onderwijs-aanmeldingsformulier door de
basisschool in Onderwijs Transparant (OT) zijn aangevuld tot en met de 4e keuze. De
scholen voor voortgezet onderwijs in de regio stellen onderling vast op welke scholen
nog plaatsen beschikbaar zijn. De plaatsing voor de 2e, 3e of 4e keuze – indien nodig –
gebeurt centraal via een beëdigd notaris.
Uiterlijk 22 april 2016 ontvangt u van de betreffende school bericht over plaatsing of
niet-plaatsing.

Voor vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze procedure kunt u contact opnemen met één
van de scholen. Op de website en in de aanmeldingsfolder van de school staat vermeld bij wie u
terecht kunt voor nadere informatie.
Namens,
Anna van Rijn College Nieuwegein, Math van Loo, bestuurder
De Baanbreker, Frank Cok, directeur
Cals College Nieuwegein en IJsselstein, Nico de Jong, algemeen directeur/bestuurder
College De Heemlanden Houten, Dick Looyé, rector-bestuurder
Houtens, Ad van Andel, directeur
Oosterlicht College Nieuwegein en Vianen, Yolanda Petermeijer, waarnemend rector
Wellantcollege, Lex van Baar, regiodirecteur

Aanmeldings- en plaatsingsprocedure voortgezet onderwijs schooljaar 2016-2017
Anna van Rijn College (Nieuwegein), De Baanbreker (IJsselstein), Cals College (Nieuwegein en
IJsselstein), College De Heemlanden (Houten), Houtens (Houten), Oosterlicht College
(Nieuwegein en Vianen), Wellantcollege (Houten)
In dit document vertellen wij wat er gebeurt tussen het moment van aanmelding van uw kind voor de
eerste klas op één van bovengenoemde scholen en het moment van daadwerkelijke plaatsing.
Alle scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Utrecht- Zuid (gemeenten Nieuwegein, Houten,
IJsselstein en Vianen) hanteren de procedure “Aanmeldings- en plaatsingsprocedure voortgezet
onderwijs 2016-2017”.
Alle scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Utrecht-Zuid hebben samen voldoende capaciteit
om alle leerlingen uit groep 8 te kunnen plaatsen. Via de basisschool moet uw kind uiterlijk 4 maart
2016 aangemeld zijn op de school van keuze.
Toelating
Een toelatingscommissie van de gekozen school bepaalt in welk type brugklas de aangemelde
leerling wordt geplaatst. Hierbij gaat de commissie uit van het enkelvoudig schooladvies van de
basisschool.
Indien de relatie tussen schooladvies en toetsniveau (onderwijsniveau) afwijkt, vindt de behandeling
van de aanmelding plaats volgens de in het overzicht beschreven vervolgstappen.

Situatie
Advies is gelijk aan (of lager dan) begrijpend
lees- en rekenniveau.
Advies is 1 niveau hoger dan begrijpend
leesniveau.
Advies is 2 of meer niveaus hoger dan
begrijpend leesniveau.

Vervolgstap
 Er is geen overleg nodig.




Advies is 1 niveau hoger dan rekenniveau.



Advies is 2 of meer niveaus hoger dan
rekenniveau.




Advies is 1 niveau hoger dan zowel begrijpend
leesniveau als rekenniveau.



Indien PO of VO dat wenst, is overleg
vereist.
Overleg tussen PO en VO nodig
Het PO toont aan dat er in een eerder
stadium een remediërend traject is
ingezet op het aanleren van
achterblijvende begrijpend
leesvaardigheid en deze aanpak een
aantoonbare groei heeft laten zien bij de
leerling.
Indien PO of VO dat wenst, is overleg
vereist.
Overleg tussen PO en VO nodig.
Het PO toont aan dat er in een eerder
stadium een remediërend traject is
ingezet op het aanleren van
achterblijvende rekenvaardigheid en
deze aanpak een aantoonbare groei
heeft laten zien bij de leerling.
Overleg tussen PO en VO is nodig

Bij twijfel vindt er altijd overleg plaats tussen de school voor voortgezet onderwijs en de basisschool.
Let op: De basisschool meldt in de 1e ronde in Onderwijs Transparant (OT) voor één school voor
voortgezet onderwijs aan!

Plaatsingsprocedure 1e ronde
Fase A:
 Als het advies van de basisschool overeenkomt met het aanbod van de gekozen voortgezet
onderwijs-school en dit advies ondersteund wordt door de gegevens uit het Onderwijskundig
Rapport (OKR), is de leerling plaatsbaar in één van de brugklassen. Mocht het advies naar
aanleiding van de Centrale Eindtoets moeten worden heroverwogen (er is dan sprake van
een te laag advies), dan past de basisschool binnen 5 schooldagen na de bekendmaking van
de uitslag van de eindtoets het advies aan in OT en neemt vervolgens contact op met de
voortgezet onderwijs-school om te overleggen.
 Als het totaal aantal leerlingen dat zich voor de brugklas aanmeldt niet hoger is dan de
bepaalde en vooraf gecommuniceerde capaciteit per school, dan worden de plaatsbare
leerlingen ook geplaatst.
 Als het totaal aantal leerlingen dat zich voor de brugklas aanmeldt hoger is dan de door de
school vooraf gecommuniceerde capaciteit, dan treedt fase B in werking.
Fase B:
 Wanneer het aantal plaatsbare leerlingen in de brugklas hoger is dan de opnamecapaciteit,
dan gelden de volgende voorrangsregels bij de school van keuze in onderstaande volgorde:
o Leerlingen die een broer of zus op de betreffende school hebben of hebben gehad,
worden geplaatst.
o Kinderen van personeelsleden van de school worden geplaatst.
o Voor het Cals College geldt ook nog dat leerlingen van wie één van de ouders op de
school een diploma heeft behaald, worden geplaatst. Dit moet bij aanmelding worden
aangegeven onder vermelding van het jaar waarin het diploma is behaald.
o Voor College De Heemlanden en Houtens geldt ook nog: kinderen die woonachtig zijn
in de eigen gemeente worden geplaatst.
o Voor het Oosterlicht College Vianen geldt ook nog: kinderen woonachtig in de eigen
gemeente en omliggende dorpen worden met voorrang geplaatst.
o Voor Cals College IJsselstein geldt ook nog: kinderen die woonachtig zijn in de eigen
gemeente en Lopik worden met voorrang geplaatst.
 Hierna bepaalt de voortgezet onderwijs-school het aantal nog beschikbare plaatsen in de
verschillende brugklassen en vindt onder leiding van een beëdigd notaris loting plaats.
Ouders ontvangen uiterlijk 8 april 2016 schriftelijk bericht over het resultaat van de 1e ronde.
Plaatsingsprocedure 2e ronde
 Alle leerlingen die in de eerste ronde beoordeeld zijn als plaatsbaar maar zijn uitgeloot, zijn
voor hetzelfde advies automatisch plaatsbaar in de tweede ronde.
 Het voortgezet onderwijs-aanmeldingsformulier van de basisschool wordt in Onderwijs
Transparant (OT) uiterlijk 15 april 2016 aangevuld tot en met de 4e keuze.
 De scholen voor voortgezet onderwijs in de regio stellen onderling vast op welke scholen in
welke brugklassen nog plaatsen beschikbaar zijn.
 De voorrangsregels zoals genoemd in Fase B van de eerste ronde gelden dan niet meer.
 De plaatsing voor de 2e, 3e of 4e keuze – indien nodig – gebeurt centraal via een beëdigd
notaris.
Ouders ontvangen uiterlijk 22 april 2016 schriftelijk bericht over het resultaat van de 2e ronde.

Plaatsingscriteria voortgezet onderwijs schooljaar 2016-2017
Schooladvies
Het primair onderwijs draagt voor 4 maart 2016 zorg voor een goed onderbouwd enkelvoudig
schooladvies, rekening houdend met de vaardigheden van de leerling en overige relevante
kindkenmerken. Een leerling dient terecht te komen op een school met het onderwijstype dat het
beste aansluit op de mogelijkheden en wensen van de leerling. Een leerling kan alleen worden
aangemeld op een school die het onderwijs aanbiedt dat in het enkelvoudig basisschooladvies staat.
Bij de totstandkoming van het enkelvoudige basisschooladvies weegt de basisschool de volgende
toetsaspecten mee:
- toetsscores uit het LOVS (Cito-leerlingvolgsysteem) voor de domeinen Begrijpend Lezen en
Rekenen-Wiskunde uit groep 6, 7 en 8. In Onderwijs Transparant wordt op basis van de
vaardigheidsscores van de leerling automatisch een inschatting gemaakt van het voortgezet
onderwijsniveau. De niveau-inschatting wordt afzonderlijk getoond voor het niveau voor
Begrijpend Lezen en voor Rekenen-Wiskunde.
- ontwikkeling in toetsscores voor de domeinen Begrijpend Lezen en Rekenen-Wiskunde uit
groep 6, 7 en 8. In Onderwijs Transparant wordt op basis van de vaardigheidsscores
automatisch getoond of een leerling relatief constant heeft gepresteerd of dat er sprake is van
een sterke stijging of daling van prestaties of van een sterk wisselend patroon.
In voorkomende gevallen:
- informatie van andere toetsdomeinen, bijvoorbeeld technisch lezen en spelling.
- uitslagen van andere toetsen die door of op initiatief van de school of samenwerkingsverband
primair onderwijs/voortgezet onderwijs zijn afgenomen.
De informatie die is gebruikt voor het opstellen van het schooladvies wordt via Onderwijs Transparant
overgedragen aan het voortgezet onderwijs en/of wordt indien nodig toegelicht in het overleg tussen
de basisschool en de voortgezet onderwijs-school.
Naast dit schooladvies komt er, door de invoering van de verplichte eindtoets primair onderwijs, voor
alle leerlingen in Nederland een zogenoemd ‘objectief tweede gegeven’ bij, in de vorm van een
resultaat op de centrale eindtoets of op een andere eindtoets primair onderwijs.
Heroverweging schooladvies
Als een leerling de eindtoets primair onderwijs beter maakt dan verwacht, moet de basisschool binnen
5 schooldagen na de bekendmaking van de uitslag van de eindtoets het schooladvies heroverwegen.
De basisschool is verantwoordelijk voor deze heroverweging, in overleg met de ouders/verzorgers. De
heroverweging kan leiden tot een wijziging in het schooladvies, maar
er kan ook besloten worden dat wordt afgeweken van het resultaat van de eindtoets primair onderwijs.
Soms is het resultaat van de eindtoets primair onderwijs minder goed dan verwacht. In dat geval mag
de basisschool het schooladvies niet aanpassen.

Procedure van aanmelding tot plaatsing voor leerlingen die wonen*
in de regio Utrecht-Zuid (Houten, Nieuwegein, IJsselstein, Vianen)

Geplaatst
Berichtgeving
plaatsing uiterlijk
8 april 2016

1e ronde
Aanlevering
aanmeldingsformulier
via basisschool
uiterlijk 4 maart 2016

Onvoldoende plek
Controle op
plaatsbaarheid
(via schooladvies)

Aantal plaatsbare
leerlingen bekend

Geplaatst

Voldoende plek

2e ronde
Aanlevering
via basisschool
uiterlijk 15 april 2016

*Woonadres leerling is leidend

Berichtgeving
plaatsing uiterlijk
22 april 2016

Loting
6 april 2016

Berichtgeving
plaatsing uiterlijk
8 april 2016

Uitgeloot
Berichtgeving
niet-plaatsing
uiterlijk
8 april 2016

2e ronde
Aanlevering uiterlijk
15 april 2016
lijst beschikbare
plaatsen VO online

Voorlichtingsactiviteiten t.b.v. werving schooljaar 2016-2017
Anna van Rijn College, www.annavanrijn.nl
Anna Lyceum/Albatros, info-albatros@annavanrijn.nl

Woensdag 9 december 2015
Super8Day: voor groep 8 leerlingen en hun leerkrachten, 9.00-13.00 uur

Donderdag 7 januari 2016
Voorlichtingsavond (tweetalig)havo/vwo ouders groep 8
en tevens open lesavond voor groep 8 leerlingen, 19.30-21.00 uur

Dinsdag 19 januari 2016
Voorlichtingsavond (tweetalig)havo/vwo ouders groep 8
en tevens open lesavond voor groep 8 leerlingen, 19.30-21.00 uur

Zaterdag 30 januari 2016
Open Huis 10.00-14.00 uur
Anna MAVO/Flamingo, info-albatros@annavanrijn.nl



Woensdag 9 december 2015
Super8Day: voor groep 8 leerlingen en hun leerkrachten, 9.00-13.00 uur
Woensdagavond 27 januari 2016 Open Huis, 19.30-21.00 uur

Anna TVMBO/Harmonielaan, info-harmonielaan@annavanrijn.nl

Dinsdag 8 december 2015 en
dinsdag 2 februari 2016
Open lesavonden, 19.30-21.00 uur

Woensdag 13 januari 2016
Skillsday

Vrijdagavond 29 januari 2016
Open Huis, 16.00-19.30 uur
Anna TMAVO/Harmonielaan, info-harmonielaan@annavanrijn.nl

Dinsdag 8 december 2015 en
dinsdag 2 februari 2016
Open lesavonden, 19.30-21.00 uur

Woensdag 13 januari 2016
Skillsday

Vrijdagavond 29 januari 2016
Open Huis, 16.00-19.30 uur
Anna de Linie, delinie@annavanrijn.nl

Donderdagavond 28 januari 2016 Open Huis, 19.00-21.00

De Baanbreker, www.svp-debaanbreker.nl, administratie@svp-debaanbreker.nl
Maandag 1 februari 2016

Open Avond, aanvang 19.00 uur

Cals College, www.cals.nl
Vestiging Nieuwegein, nieuwegein@cals.nl


Maandag 18 januari 2016, aanvang 20.00 uur



Dinsdag 19 januari 2016, aanvang 20.00 uur






Maandag 25 januari 2016, aanvang 20.00 uur
Dinsdag 26 januari 2016, aanvang 14.15 uur
Dinsdag 5 t/m vrijdag 29 januari 2016
Zaterdag 6 februari 2016 van 10.00 tot 13.00 uur

Voorlichtingsavond havo/vwo, vwo en gymnasium
ouders groep 8
Voorlichtingsavond havo/vwo, vwo en gymnasium
ouders groep 8
Voorlichtingsavond tweetalig vwo ouders groep 8
Proeflessen tweetalig vwo voor groep 8 leerlingen
Proeflessen havo/vwo
Open Dag

Vestiging IJsselstein, ijsselstein@cals.nl








Zaterdag 12 december 2015
Dinsdag 12 januari en
donderdag 14 januari 2016
Dinsdag 12 januari 2016, aanvang 19.30 uur
Woensdag 13 januari 2016 aanvang 19.30 uur
Donderdag 14 januari 2016 aanvang 19.30 uur
Zaterdag 16 januari 2016
Vrijdag 5 februari 2016 van 18.00 tot 21.00 uur

Go Cals Camp, workshops voor leerlingen
Basisscholen op bezoek (proeflesjes)
Informatieavond ouders groep 8 bbl/kbl (lwoo)
Informatieavond ouders groep 8 havo/vwo
Informatieavond ouders groep 8 mavo(tl)havo
Go Cals Camp, workshops voor leerlingen
Open Avond

Voorlichtingsactiviteiten t.b.v. werving schooljaar 2016-2017
College De Heemlanden, www.heemlanden.nl, info@heemlanden.nl
Masterclasses atheneum-plus:

Woensdag 2 en woensdag 16 december 2015
Woensdag 6 en woensdag 13 januari 2016

Open lesmiddagen:

Dinsdag 19 en donderdag 21 januari 2016

Informatieavond atheneum-plus
voor ouders/verzorgers groep 8 leerlingen:

Maandag 11 januari 2016

Open Avond:

Donderdag 21 januari 2016

Het Houtens, www.hethoutens.nl, info@hethoutens.nl
Open lesmiddagen van 14.00-15.30 uur:
 Woensdag 25 november 2015
 Woensdag 2 december 2015
 Woensdag 27 januari 2016
Open avonden van 19.00-21.00 uur:
 Maandag 16 november 2015
 Woensdag 20 januari 2016
Scholenmarkt Wellantcollege:
 Donderdag 14 januari 2016 van 19.00 tot 21.00 uur

Oosterlicht College, www.oosterlicht.nl
Locatie Nieuwegein, post@oosterlicht.nl
Proeflessen 13.45 – 15.45 uur, aanmelden via www.oosterlicht.nl:
 Donderdag 14 januari 2016 Havo/VWO
(Gymnasium, Atheneum, Havo/Atheneum, Sportklas H/A, Expressieklas H/A)
 Woensdag 20 januari 2016 VMBO en TL/Havo
(TL/Havo, Expressieklas TL/Havo, VMBO B/K/T, Sportklas B/K/T)
 Woensdag 27 januari 2016 reguliere klassen Havo/VWO en VMBO
(Gymnasium, Atheneum, Havo/Atheneum, TL/Havo, VMBO B/K/T)
Tijdens de proeflessen op 14, 20 en 27 januari wordt een parallelprogramma voor ouders aangeboden,
aanmelden via www.oosterlicht.nl.
Informatieavonden voor ouders/verzorgers groep 8 leerlingen, aanmelden via www.oosterlicht.nl:
 Dinsdag 12 januari 2016, 19.30-21.00 uur
HAVO/VWO
 Woensdag 13 januari 2016, 19.30-21.00 uur
VMBO en TL/HAVO
NIEUW
Open Huis Havo/VWO:
 Vrijdag 22 januari 2016 18.00 – 21.00 uur
Open Huis VMBO en TL/Havo:
 Zaterdag 23 januari 2016 10.00 – 13.00 uur

Voorlichtingsactiviteiten t.b.v. werving schooljaar 2016-2017
Oosterlicht College, www.oosterlicht.nl
Locatie Vianen, post.vianen@oosterlicht.nl
Masterclasses (voor leerlingen met Atheneum-niveau), aanmelden via de basisschool:
 Dinsdag 1 december 2015, 13.00 – 15.00 uur
 Dinsdag 8 december 2015, 13.00 – 15.00 uur
 Dinsdag 15 december 2015, 13.00 – 15.00 uur
Proeflessen, aanmelden via www.oosterlicht.nl:
 Woensdag 13 januari 2016, 14.15 – 15.45 uur VMBO, HAVO/Atheneum 1e fase
 Woensdag 20 januari 2016, 14.15 – 15.45 uur VMBO, HAVO/Atheneum 1e fase
 Woensdag 27 februari 2016, 14.15 – 15.45 uur sportklas-proeflesmiddag VMBO, TL/HAVO
Tijdens de proeflessen op 13 en 20 januari wordt een parallelprogramma voor ouders aangeboden,
aanmelden via www.oosterlicht.nl.
Informatieavond ouders/verzorgers groep 8 leerlingen:
 Maandag 11 januari 2016, 19.30 – 21.00 uur
Open Avond:
 Donderdag 21 januari 2016 18.00 – 21.00 uur

Wellantcollege, www.wellant.nl, houten@wellant.nl
Open Lesmiddagen:
 Vanaf woensdag 11 november 2015 iedere woensdagmiddag van 13.30 uur tot 15.00 uur
Graag telefonisch aanmelden: 030 - 63 77 02 4
Open Dag:
 Woensdag 20 januari 2016, van 14.00 uur tot 16.30 uur
Open Avond:
 Woensdag 20 januari 2016 van 18.30 uur tot 20.30 uur
Scholenmarkt Wellantcollege:
 Donderdag 14 januari 2016 van 19.00 tot 21.00 uur

