Procedure voor aanmelding en toelating op het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum voor
het schooljaar 2019 - 2020
Hieronder vindt u nadere informatie over de procedure voor aanmelding en toelating op het
Gemeentelijk Gymnasium Hilversum. In de procedure is ook het tijdpad opgenomen. Deze procedure
is conform de afspraken die de PO en VO scholen in de regio in de Centrale Toelatingscommissie (CTC)
hebben gemaakt en in lijn met de informatie zoals opgenomen in de Gooise Gids.
Aanmeldingsprocedure
A. De scholen voor voortgezet onderwijs baseren de toelating van leerlingen op het
schooladvies van de basisschool. De directeur PO stelt vóór 1 maart 2019 het schooladvies
vast en bespreekt dit met de ouder(s). Het advies wordt op papier verstrekt aan de ouder(s).
De directeur plaatst een handtekening op dit adviesformulier dat uitsluitend en alleen het
schooladvies bevat. Het format voor het formulier wordt door de CTC geleverd.
B. Er kan slechts bij één school worden ingeschreven. Aanmelding geschiedt rechtstreeks bij
de school/scholen van voortgezet onderwijs.
C. De aanmelding start op maandag 4 maart 2019 en gebeurt bij de school voor het voortgezet
onderwijs. In verband met de planning van het nieuwe schooljaar is het belangrijk dat u uw
kind vóór de sluitingsdatum van maandag 11 maart 2019 aanmeldt.
D. De aanmelding kan zowel schriftelijk als digitaal (hyperlink). Bij een digitale aanmelding geldt
dat zowel het aanmeldingsformulier als het schooladvies in het systeem geüpload moeten
worden. U ontvangt direct een mail dat wij uw aanmelding goed hebben ontvangen. Bij een
schriftelijke aanmelding dienen het schooladvies en het aanmeldingsformulier samen te
worden ingeleverd bij de VO-school.
E. Zo spoedig mogelijk na inlevering van het aanmeldingsformulier ontvangen de ouders een
ontvangstbevestiging dat het kind is aangemeld.
F. Op 11 maart 2019 sluit de aanmelding op het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum. Ouders
zijn wettelijk verplicht op het aanmeldingsformulier aan te geven welke extra
ondersteuning hun kind op de basisschool heeft gehad en welke ondersteuning zij
verwachten op het VO nodig te hebben.
G. Op 11 maart 2019* zal de wettelijke termijn van 6/10 weken ingaan voor de zorgleerlingen
die vallen onder de wet op Passend Onderwijs. De verantwoordelijkheid ligt bij de ouders
om dit te melden.

*De wettelijke termijn van 6/10 werkweken zal later ingaan wanneer het schooladvies en het bijbehorende
onderwijskundige rapport niet op maandag 11 maart 2019 toegestuurd zijn naar de VO-school. Indien de gegevens nog
niet binnen zijn zullen de data waarop de termijn ingaat en waarop er uitsluitsel gegeven kan worden over de
toelaatbaarheid op een nader te bepalen moment ingaan.

Toelating en plaatsing
H. De VO school neemt uiterlijk maandag 1 april 2019 een beslissing omtrent de toelating en
plaatsing. De school heeft met het advies van de basisschool de benodigde informatie. De
ouders krijgen bericht of het kind toegelaten en geplaatst wordt.
I.

Het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum stelt geen grens aan het aantal toe te laten
leerlingen. Alle leerlingen die zich aanmelden met een VWO advies van de basisschool
zullen geplaatst worden.

J.

Afwijzing van een leerling kan alleen geschieden als:
- Het advies niet aansluit bij het niveau van het schooltype(VWO) waarvoor de leerling
is aangemeld.
- De school de aangemelde zorgleerling niet kan begeleiden binnen de kaders
van het Passend Onderwijs. In dat geval zal de school binnen het netwerk samen met
de ouders op zoek gaan naar een school die wel het goede ondersteuningsprofiel
heeft.
De afwijzing staat open voor bezwaar en beroep. Hiervoor is de regeling bezwaar en beroep
van toepassing. Deze is te raadplegen op de website van de school.

K. Op 4 april 2019 vraagt de VO -school om digitale uitwisseling van relevante aanvullende
leerling informatie uit het leerlingvolgsysteem via OSO, door de namen van de geplaatste
leerlingen met de PO- school te communiceren. Op 8 april 2019 starten de ‘warme
overdrachtsgesprekken.’
L. Op 4 april 2019 zal een nader onderzoek worden afgenomen bij:
- leerlingen die rechtstreeks uit het buitenland willen instromen op een VO-school.
- leerlingen die 4 jaar of korter in Nederland zijn en om die reden het Nederlands
minder goed beheersen.
- leerlingen die geen schooladvies hebben.
- leerlingen die aantoonbare leerachterstanden hebben, maar geen LWOO-indicatie
hebben.
M. Op 8 mei 2019* zullen de leerlingen die vallen onder de wet Passend Onderwijs bericht
ontvangen over de toelaatbaarheid. Indien meer onderzoek nodig is, dan zal de termijn met 4
werkweken worden verlengd. Uitsluitsel over toelating volgt dan op 5 juni 2019*.
N. De resultaten van de eindtoets worden naar verwachting eind mei door de basisscholen
naar de VO-scholen gestuurd. Indien van toepassing wordt het schooladvies aangepast. De
basisschool en de VO-school zullen samen overleg voeren over de definitieve plaatsing.
O. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de leerjaarcoördinator van leerjaar 1,
Denise Lubbers

*De wettelijke termijn van 6/10 werkweken zal later ingaan wanneer het schooladvies en het bijbehorende
onderwijskundige rapport niet op maandag 11 maart 2019 toegestuurd zijn naar de VO-school. Indien de gegevens nog niet
binnen zijn zullen de data waarop de termijn ingaat en waarop er uitsluitsel gegeven kan worden over de toelaatbaarheid
op een nader te bepalen moment ingaan.

