Aanmeld- en toelatingsprocedure leerjaar 1 schooljaar 2021/2022

Oriëntatieperiode
Van 4 januari tot en met 5 februari 2021 heeft u de mogelijkheid om zich te oriënteren op een school
voor Voortgezet Onderwijs. Op zaterdag 30 januari van 12.00 – 15.00 uur is onze open dag voor
leerlingen en ouders waarop zij onze school kunnen bezichtigen en de leerlingen aan de slag kunnen
bij al onze technische, technologische en designafdelingen.
• I.v.m. De Corona maatregelen is de open dag uitsluitend voor leerlingen uit groep 8 met één
ouder of verzorger. Mogelijk moeten wij later nog aanpassingen in het programma doen.

Aanmeldperiode
Van 6 tot en met 19 februari kunt u zich aanmelden op de nr. 1 school op uw voorkeurslijst.
Op zaterdag 9 februari van 10.00 tot 13.00 uur zijn wij geopend om uw formulier en voorkeurslijst in
ontvangst te nemen.

Toelatingscriteria
Leerlingen op het Corbulo College krijgen les op het niveau vmbo basisberoepsgerichte leerweg of
vmbo kaderberoepsgerichte leerweg. Alle leerlingen met een vmbo advies (met en zonder LWOO)
kunnen zich bij ons inschrijven. Heb je een VMBO T/Havo of Havo advies, maar wil je graag technisch
en met je handen bezig zijn, neem dan contact met ons op om de aanmelding te bespreken.
Wij gaan van het advies van de basisschool uit. We houden ons aan het voorgeschreven
aannamebeleid van BOVO Haaglanden, zie www.bovohaaglanden.nl

Voorrangsregels
Bij over aanmelding van plaatsbare leerlingen geldt de voorrangsregel dat leerlingen met een broer
of zus bij ons op school voorrang krijgen.

Wanneer geplaatst?
Bij leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte (zorgleerling) beoordelen wij op basis van het
onderwijskundig rapport of wij tegemoet kunnen komen aan de zorgvraag. Indien dit niet het geval
is, zullen wij in het kader van de zorgplicht op zoek gaan naar een passende school.

Op 15 april krijgen alle leerlingen gelijktijdig bericht over plaatsing.

Aantal beschikbare plekken

