Addendum toelatingsbeleid Terra Winsum schooljaar 2022-2023
In dit addendum geeft Terra Winsum aan op welke wijze zij nader invulling geeft aan het Toelatingsbeleid
Terra VO.
Toelating leerjaar 1 (overgang PO-VO)
Samenwerkingsverband 20.02 Groningen Ommelanden
Terra Winsum maakt onderdeel uit van het SWV 20.02 Groningen Ommelanden.
Het SWV ondersteunt scholen in het realiseren van Passend Onderwijs en is verantwoordelijk voor een
sluitend systeem van arrangementen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
Elke leerling heeft recht op passend onderwijs dat zoveel mogelijk thuisnabij gerealiseerd wordt.
De gezamenlijke schoolbesturen in het samenwerkingsverband hebben de ambitie om leerlingen passend
onderwijs te bieden onder het motto ‘gewoon waar het kan, speciaal waar het moet’.
Goed onderwijs voor alle leerlingen is de basis voor passende ondersteuning.
Centraal daarin staat dat leerlingen:
 in de juiste onderwijsleersituatie successen moeten kunnen behalen;
 een leerroute kunnen doorlopen passend bij hun capaciteiten en mogelijkheden.
Vanuit het SWV is er een consultatieteam waar de school een beroep op kan doen, wanneer de extra
ondersteuning niet geboden kan worden op Terra Winsum.
Aanmelding leerlingen voor leerwegen VMBO en het Groene Lyceum
Ouders/verzorgers: leveren uiterlijk 15 maart 2022 het volgende aan:
 een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier
 de van toepassing zijnde onderzoeken, diagnosestellingen en/of verklaringen
Basisscholen: leveren uiterlijk 15 maart 2022 via OSO het volgende aan:
 een onderbouwd schooladvies
 een uitdraai VO-versie van de Plaatsingswijzer, met de onderbouwing volgens de richtlijnen van de
Plaatsingswijzer
 een uitdraai van het LOVS met de DLE gegevens
 een uitdraai van een recente sociaal-emotionele vragenlijst
 een overzicht van de stimulerende en de belemmerende factoren
 een uitdraai van de begeleidingsplannen en/of OPP

Aanmelding leerlingen die in aanmerking komen voor VMBO met lwoo
Ouders/verzorgers: leveren uiterlijk 15 maart 2022, maar bij voorkeur vóór 15 februari het volgende aan,
opdat eventueel aanvullend onderzoek en de noodzakelijke gesprekken tijdig kunnen plaatsvinden:
 een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier
 de van toepassing zijnde onderzoeken, diagnosestellingen en/of verklaringen
Basisscholen: leveren uiterlijk 15 maart, maar bij voorkeur vóór 15 februari 2022 het volgende aan via OSO :
 een onderbouwd schooladvies
 een uitdraai VO-versie van de Plaatsingswijzer, met de onderbouwing volgens de richtlijnen van de
Plaatsingswijzer
 een uitdraai van het LOVS met de DLE gegevens
 een uitdraai van een recente sociaal-emotionele vragenlijst
 een overzicht van de stimulerende en de belemmerende factoren
 een uitdraai van de begeleidingsplannen en/of OPP

Aanmelding leerlingen die in aanmerking komen voor Praktijkonderwijs
Ouders/verzorgers: leveren uiterlijk 15 maart 2022 , maar bij voorkeur vóór 15 februari het volgende aan,
opdat eventueel aanvullend onderzoek en de noodzakelijke gesprekken tijdig kunnen plaatsvinden:
 een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier
 de van toepassing zijnde onderzoeken, diagnosestellingen en/of verklaringen
Basisscholen: leveren bij voorkeur vóór 15 februari 2022 via OSO het volgende aan:
 een onderbouwd schooladvies
 een uitdraai VO-versie van de Plaatsingswijzer, met de onderbouwing volgens de richtlijnen van de
Plaatsingswijzer
 een uitdraai van het LOVS met de DLE gegevens
 een uitdraai van een recente sociaal-emotionele vragenlijst
 een overzicht van de stimulerende en de belemmerende factoren
 een uitdraai van de begeleidingsplannen en/of OPP
 een recent IQ onderzoek
 een advies over de ondersteuning in het VO en op welk gebied

Toelichting toelating tot het Groene Lyceum
Leerlingen die willen worden toegelaten tot het Groene Lyceum worden in een lagere leerweg geplaatst dan
het basisschooladvies aangeeft. Dit mag alleen op nadrukkelijk verzoek van de ouders. Voordat de leerling
in het Groene Lyceum wordt geplaatst dienen ouders hiervoor schriftelijk toestemming te geven.

Toelating tot een hoger leerjaar (overgang VO-VO)
Voor de toelating in een hoger leerjaar is vooroverleg met de aanleverende school en de ouders wenselijk,
om te bepalen of Terra Winsum de goede school is.
Het kan voorkomen dat er onvoldoende ruimte in de groepen is om te kunnen plaatsen.
Gezien het onderwijsprogramma is toelating tot Het Groene Lyceum in een hoger leerjaar niet mogelijk.
Plaatsing gedurende het eerste leerjaar behoort wel tot de mogelijkheden.

Toelatingscommissie
De toelatingscommissie Terra Winsum bestaat uit de volgende personen:
Mevr. G. van Oosten: orthopedagoog Praktijkonderwijs
Mevr. A. Ellens: ondersteuningscoördinator Praktijkonderwijs
Mevr. I. Hulshof: orthopedagoog VMBO
Mevr. K. Harmelink: afdelingsdirecteur
Mevr. A. Stuivinga: ondersteuningscoördinator VMBO
Dhr. H. Dijkema: docent hGL

