TOELATING TOT HET RHEDENS
Hieronder leest u hoe de aanmelding voor en de toelating tot het eerste leerjaar van
Het Rhedens zijn geregeld.

Algemeen
Het Rhedens is een school voor iedereen met afdelingen voor alle typen voortgezet onderwijs; in
beginsel kunnen alle aangemelde leerlingen worden toegelaten tot één van deze afdelingen.
We kennen op Het Rhedens de volgende brugklassen:
Het Rhedens De Tender

Het Rhedens Dieren

Het Rhedens Rozendaal

PRAKTIJKONDERWIJS

VMBO BL/KL

HAVO/ATHENEUM

PRO/VMBO BL*

VMBO KL/TL*/(GL)

ATHENEUM/GYMNASIUM

VMBO TL/(GL)/HAVO
HAVO/VWO
*Bij voldoende aanmeldingen

*Vmbo tl: mavo

Op welk niveau leerlingen worden geplaatst, is afhankelijk van het advies van de basisschool, een
en ander ondersteund met informatie uit het leerlingvolgsysteem of een onderwijskundig
rapport. Bij twijfel nemen wij contact op met de basisschool.
Er is ook een categorie leerlingen die (op initiatief van de basisschool of de school van
aanmelding) door het Samenwerkingsverband Zutphen e.o., waar Het Rhedens deel van
uitmaakt, zijn getest en zijn geïndiceerd als pro-leerlingen. Deze worden in het eerste leerjaar van
Het Rhedens De Tender geplaatst.
Aanmelden
•

•

Aanmelden bij voorkeur voor 16 maart. De directie beslist uiteindelijk over de toelating.
Zij wordt hierbij geadviseerd door de toelatingscommissie. Daarnaast is er een
beroepscommissie, waar een verzoek om herziening van een beslissing kan worden
ingediend.
Aanmelding geschiedt door middel van een door de ouders ingevuld en ondertekend
aanmeldingsformulier van Het Rhedens (dat rond de kerstvakantie onder de basisscholen

•

•

wordt verspreid), én een door de basisschool opgesteld onderwijskundig rapport
(overstapdossier - overdracht via OSO).
De resultaten van de eindtoets worden later - uiterlijk begin juni - aangeleverd.
Voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoefte loopt de aanmeldingsprocedure
ook via het SWV Zutphen. Het is van belang om deze procedure ruim voor 16 maart te
starten.
De aanmelding kan pas in behandeling worden genomen als het schooladvies en het
ondertekende onderwijskundig rapport van de basisschool door ons zijn ontvangen.

Toelaten
•

•

Binnenkomende aanmeldingsformulieren worden door Het Rhedens bevestigd en
verwerkt. Bij twijfel (bespreekgevallen) neemt de afdelingsleider contact op met de
basisschool.
Een overzicht van alle voorlopige beslissingen en bespreekgevallen wordt aan de
toelatingscommissie (afdelingsleider, zorgcoördinator, locatiedirecteur) voorgelegd; half
april brengt deze advies uit aan de directie. De directie neemt definitieve beslissingen die
schriftelijk aan de ouders en basisscholen kenbaar worden gemaakt.

Opmerking
Inhoud en opzet van het onderwijskundig rapport worden bepaald door het
samenwerkingsverband VO/SVO Zutphen e.o.. Het rapport bestaat uit een algemeen en een
specifiek deel. Als voor een leerling het specifieke deel is ingevuld, wordt deze indien nodig nader
getest. In alle overige gevallen brengt de toelatingscommissie een advies uit aan de directie.
Toelichting
Praktijkonderwijs
Als de basisschool van mening is dat een kind in aanmerking komt voor praktijkonderwijs, vraagt
de basisschool onderzoek aan bij het samenwerkingsverband. Dit onderzoek richt zich op de
intelligentie en er wordt een didactisch onderzoek afgenomen. Het IQ van de
praktijkschoolleerling ligt tussen de 55 en maximaal 75-80. Uit didactisch onderzoek van de
leerling moet blijken dat hij of zij een leerachterstand heeft van tenminste drie jaar, gemeten
vanaf groep 8 in het basisonderwijs. Het didactisch onderzoek bestaat uit testen op leesniveau,
spelling, rekenen en begrijpend lezen.
In het praktijkonderwijs wordt de leerling via theorie- en praktijkvakken en stages voorbereid op
arbeid of vervolgonderwijs. Daarnaast richt praktijkonderwijs zich op het ontwikkelen van
competenties zoals wonen, burgerschap en vrijetijdsbesteding. De opleiding wordt afgesloten
met een diploma praktijkonderwijs en branchegerichte certificaten.

