Toelatingsprocedure Johannes Bosco leerjaar 2, 3 en 4
- voor leerlingen van buiten het Trinitas College
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 aanleverende school een positief advies voor het leerjaar waarvoor
toelating wordt gevraagd.
• Er is plaats in het leerjaar waarvoor toelating wordt gevraagd.
• De toelatingscommissie is van mening dat deze leerling in staat wordt geacht op onze school een
diploma te halen met de begeleiding die de school kan bieden zonder het risico daarbij de
belangen van de school, het personeel en andere leerlingen te schaden.
aanmelding voor het nieuwe schooljaar
Voor alle hogere leerjaren geldt de volgende gang van zaken:
• De ouders melden hun kind aan bij de decaan van de locatie Johannes Bosco
• De verantwoordelijke decaan nodigt de ouder(s)/verzorger(s) en de leerling uit voor een
intakegesprek. In dit gesprek wordt het inschrijfformulier ingevuld cq. gecontroleerd, wordt de
toelatingsprocedure toegelicht en wordt er informatie uitgewisseld.
• De decaan neemt contact op met de toeleverende school en vraagt informatie op.
• Op basis van de informatie van het intakegesprek en van de aanleverende school neemt de decaan,
na ruggespraak met de adjunct-sectordirecteur en eventueel de zorgcoördinator, een beslissing of
een leerling al of niet toelaatbaar is. Zij vormen de toelatingscommissie op de locatie JB.
• Indien een leerling toelaatbaar wordt geacht, wordt hij/zij onder voorbehoud toegelaten. Dit
voorbehoud betreft bevordering, begeleiding, advisering en groepsgrootte. Indien er geen sprake
is van belemmering wordt de leerling definitief toegelaten.
• Indien een leerling wordt afgewezen gebeurt dit altijd onder vermelding van de reden. De
ouder(s)/ verzorger(s) kunnen tegen een afwijzing in beroep gaan bij de algemeen directeur.
toelating in tl4
Hiervoor gelden specifieke criteria. Zie hiervoor:
• Protocol overstap havo3 naar tl4 buiten Trinitas
De toelatingsprocedure verloopt via de decaan en de adjunct-directeur op JB.
toelating tijdens het lopende schooljaar.
Hiervoor gelden specifieke criteria:
Alleen in bijzondere omstandigheden worden leerlingen tijdens het lopende schooljaar toegelaten.
B.v.: Verhuizing.
gastleerlingschap
Als het verzoek gedaan wordt vanuit een andere school, wordt de normale
toelatingsprocedure gehanteerd, met dien verstande dat het om een voorwaardelijke
toelating gaat. Deze wordt omgezet in een definitieve toelating als aan de voorwaarden
zoals genoemd in het toelatingscontract is voldaan.

