Toelatingsprocedure Johannes Bosco in leerjaar 2, 3 en 4
- vanuit de locatie Han Fortmann
- betreft toelating voor het schooljaar 2020-2021
Algemeen uitgangspunt
Leerlingen kunnen vanuit de locatie HF doorstromen naar de locatie JB.
Algemene toelatingscriteria
Een leerling is toelaatbaar als er wordt voldaan aan de volgende criteria:
• De leerling wordt bevorderd naar het leerjaar waarvoor toelating wordt gevraagd.
• De leerling krijgt van de locatie Han Fortmann een positief advies voor de niveauklas waarvoor
toelating wordt gevraagd. (b.v. tl of tl/ha2)
Aanvullend toelatingscriteria in tl3
• Er wordt gekeken of er binnen het gewenste vakkenpakket plaats is.
Aanvullende toelatingscriteria in tl4
Er gelden specifieke criteria i.v.m. het examenprogramma.
• Zie Protocol overstap havo3 naar tl4 binnen Trinitas
De toelatingsprocedure verloopt via de betreffende afdelingsleider/teamleider en/of adjunctsectordirecteuren van de beide locaties.
Aanmelding voor het nieuwe schooljaar
Voor toelating in leerjaar 2, 3 en 4 geldt de volgende procedure:
• De locatie HF informeert de locatie JB welke leerlingen willen doorstromen naar de locatie JB én
voldoen aan de algemene toelatingscriteria.
• De ouders zijn door de locatie HF geïnformeerd of hun kind aan de algemene toelatingscriteria
voldoet.
Intake voor het nieuwe schooljaar.
• De intake op JB aan het einde van het schooljaar is een proces van enkele weken. Wanneer
ouders/leerlingen m.b.t. de intake vragen hebben, willen kennismaken en/of een persoonlijk
intakegesprek willen, dan kunnen ze contact opnemen met de decaan, mw. Slort. Dit kan vanaf
2 juni 2020.
• Indien niet gekozen wordt voor bovenstaande dan kan de intake ook plaatsvinden op een
vastgesteld tijdstip:
 Voor leerjaar 2: Woensdag 1 juli 2020: om 12.00 uur in lokaal 010
 Voor leerjaar 4: Woensdag 1 juli 2020: om 13.00 uur in lokaal 010
 Voor leerjaar 3: Woensdag 1 juli 2020: om 15.00 uur in lokaal 010
Opzet van de intake op 10 juli:
• U wordt ontvangen door decaan van de school.
• Er is algemene informatie over de te volgen vakken in het betreffende leerjaar. Aansluitend
wordt het aanmeldingsformulier/vakkenpakket ingevuld.
• Er is tijd voor een persoonlijk advies.
• U kunt ook Voor informatie kunt u contact opnemen met de decaan mw. S. Slort
• Leerlingen die zich na 1 juli aanmelden komen op een wachtlijst te staan.
Aanvullend:
Toelating tijdens het lopende schooljaar.
Hiervoor gelden specifieke criteria:
• Na overleg tussen de betreffende afdelingsleiders/teamleiders of adjunct-sectordirecteuren van
beide locaties.
• Voor de instroom in tl3 tot aan de kerstvakantie geldt i.v.m. het examenreglement een specifiek
protocol. (zie protocol: doorstroming h3 => tl3 tot kerst).
Na de kerstvakantie is instroom in leerjaar 3 niet meer mogelijk.

