Aanmeldingsprocedure

Bij de aanmelding wordt u gevraagd het intakeformulier over uw kind in te vullen. Als het ingevulde
formulier bij ons ingeleverd is, wordt een intakegesprek gepland met u en een van onze
gedragswetenschappers. In het gesprek bepalen we samen of de aanmelding passend is.
We zullen ook, met uw toestemming, informatie over het functioneren van uw kind bij de huidige
school opvragen. Dit kan in de vorm van een onderwijskundig rapport of een ander document zijn.
De basisschool geeft aan welke ondersteuning nodig is in het voortgezet onderwijs.
We willen ook graag uw kind leren kennen. Daarom nodigen we hem/haar uit voor een aanvullend
onderzoek in een groep van maximaal 12 leerlingen. Hiermee willen we een goed beeld krijgen van
de onderwijsleerbehoeften van uw kind. Daarnaast bepalen we op basis van de verzamelde gegevens
of uw kind in aanmerking komt voor leerwegondersteunend onderwijs of andere arrangementen.
Op Christoffel bieden we de theoretische, de kaderberoepsgerichte en de basisberoepsgerichte
leerweg van het vmbo aan. Bij toelating zal de toelatingscommissie uitgaan het advies van de
basisschool. Dit advies is leidend. Als het resultaat van de eindtoets bekend is, kan de basisschool dit
schooladvies eventueel naar boven bijstellen en kan de leerling op het hogere niveau worden
toegelaten.
Aan de hand van alle gegevens nemen we een besluit over de toelating. U wordt daar schriftelijk over
geïnformeerd. Christoffel kan in alle leerwegen leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) aanbieden
en zal hiervoor bij het Regionale Samenwerkingsverband Breda (RSV) een aanwijzing lwoo en/of PRO
aanvragen. Als een leerling niet aan de criteria voldoet, wordt bij RSV een arrangement Specifieke
school aangevraagd.
Als uw kind toegelaten is, dan wordt u met uw kind uitgenodigd voor een kennismakingsavond. Dit
zal in een van de laatste schoolweken van het schooljaar zijn. Jullie kunnen dan alvast kennismaken
met de mentor en met de andere leerlingen van de klas.

