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SAMENVATTING TOELATINGSCRITERIA
CORLAER COLLEGE

A. Procedure toelating
 De inschrijfformulieren komen gelijktijdig met OSO vóór 15 maart binnen via de
basisscholen.
 Ouders en basisscholen ontvangen een brief van ontvangst aanmelding.
 De leerlingen die zich aangemeld hebben voor de sportklas of techniekklas ontvangen
een uitnodiging voor een testmiddag.
 Leerkrachten groep 8 worden bezocht voor verdere informatie.
 Ouders en leerlingen worden uitgenodigd voor een gesprek en krijgen meer informatie.
 De toelatingscommissie beoordeelt de aanmelding en plaatst een leerling op een
niveau.
 Ouders van leerlingen, die extra zorg nodig hebben, die we niet kunnen bieden,
ontvangen binnen 6 weken (nadat alles volledig ingevuld en aangeleverd is) bericht
(verlenging van 4 weken is mogelijk). Het is nodig dat alle van belang zijnde informatie
wordt aangeleverd.
 Bij de beoordeling zal rekening gehouden worden met:
o het advies van de basisschool (leidend);
o resultaten van testen en het leerlingvolgsysteem (LVS);
o de wens van de ouders/leerling;
o de mogelijkheid van de school om te voldoen aan de voorwaarden die de
zorg van de leerling met zich meebrengt.
 Brief van plaatsing wordt verstuurd rond 5 juni; ouders en leerlingen worden
uitgenodigd voor algemene informatie en kennismaking in juni met klas en
mentor/coach.
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B. Toelating vmbo/havo/atheneum
bb/kb + lwoo

-

basisberoepsgerichte leerweg met leerwegondersteunend onderwijs
voor praktisch ingestelde leerlingen die extra ondersteuning nodig
hebben
indicatie verwachte Cito-standaardscore 520 of lager

bb/kb

-

basis-/kaderberoepsgerichte leerweg
voor praktisch ingestelde leerlingen
indicatie verwachte Cito-standaardscore 521 – 530

kb

-

kaderberoepsgerichte leerweg
voor praktisch ingestelde leerlingen
indicatie verwachte Cito-standaardscore 528 – 532

Tl/havo

-

theoretische leerweg/havo
voor theoretisch ingestelde leerlingen
ook tl-leerlingen worden in deze klas geplaatst
indicatie verwachte Cito-standaardscore 531 – 540
periode 1 is een gewenningsperiode met tl-onderwijs als basis.
Gedurende de rest van het schooljaar wordt bekeken of de leerling op
havo niveau kan functioneren. De leerlingen doen daarom toetsen op
tl én havo niveau. Ook studievaardigheden worden gedurende het
jaar beoordeeld.
krijgen les in vmbo én atheneum-havo-gebouw
na 1 jaar: plaatsing in leerjaar 2 theoretische leerweg of leerjaar 2
havo

-

ath./havo

-

krijgen les op atheneum/havo niveau
indicatie verwachte Cito-standaardscore 541 – 545
Versterkt Engels
na 1 jaar plaatsing in havo of atheneum

atheneum

-

krijgen les op atheneum niveau
voor leerlingen die extra uitgedaagd willen worden
extra aandacht aan onderzoeksopdrachten
Versterkt Engels
indicatie verwachte Cito-standaardscore 545 – 550

Opm.:

1.

De dakpanconstructie maakt het mogelijk dat leerlingen na leerjaar 1 of 2
nog van leerweg kunnen veranderen.

2.

Als tl leerlingen examen wensen te doen in de gemengde leerweg, kan
daartoe vanaf klas 4 een passend examenpakket worden gekozen.

3.

Voor vragen over de toelating kunt u contact opnemen met de leden van de
toelatingscommissie:
P. van Montfrans
vmbo lwoo/basis-/kaderber.ger.leerweg
+ sportklas en techniekklas
Dhr. A.J. Nanninga
theoretische leerweg + theoretische
leerweg/havo
Dhr. R. Brink
atheneum/havo
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