Voorlichting en aanmelding
U heeft in de basisschool al veel gesprekken over uw kind achter de
rug. Dat begon al in groep 1 en dat is doorgegaan tot en met groep
8. In groep 7 hebt u al een (eerste) gesprek gehad over de overstap
naar het voortgezet onderwijs.
De CITO-Entreetoets was misschien de reden voor dat eerste
“overstapgesprek”. Maar belangrijker dan de resultaten op de
Entreetoets zijn de resultaten die uw kind behaalde vanaf groep 3
tot en met groep 8 op de CITO/LOVS-toetsen. Die toetsen geven
namelijk een beeld van de leerontwikkeling van uw kind in de
school over een reeks van jaren. De basisschool kan u de resultaten
op die toetsen laten zien. In groep 8 worden in november de
CITO/LOVS-toetsen voor de laatste keer afgenomen. De eindstand
bepaalt mede de geschiktheid van uw kind voor een bepaald
onderwijsniveau. In het niveau-advies van de basisschool zijn deze
gegevens verwerkt!
In groep 8 wordt eind april een eindtoets afgenomen. Het resultaat
daar van kan aanleiding geven tot het bijstellen van het
schooladvies (alleen naar boven). Zo wordt alles in het werk gesteld
uw kind een zo juist mogelijk onderwijsadvies te geven.
De basisschool zet alle onderwijskundige gegevens van uw kind op
een website: OnderwijsTransparant. De basisschool zorgt er op
deze manier voor dat alle noodzakelijke gegevens (inclusief het
niveau-advies) naar het voortgezet onderwijs worden verstuurd,
zodat in het voortgezet onderwijs zo goed mogelijk met de
leermogelijkheden van uw kind rekening gehouden kan worden.
Het niveau-advies komt tot stand in een commissie in de
basisschool en is gebaseerd op alle onderwijskundige en
pedagogische gegevens die de basisschool bezit.
Als ouders vult u een aanmeldformulier in en u wordt daarin om
aanvullende informatie gevraagd. Die informatie kan van groot
belang zijn voor een goede begeleiding van uw kind in school. U
kiest een school voor voortgezet onderwijs, waarvan u denkt dat
die geschikt is voor uw kind. Als u een VO-school kiest die niet past
bij het niveau-advies van de basisschool, is het heel verstandig in
het aanmeldformulier aan te geven waarom u een andere keuze
maakt dan de basisschool
Maak altijd gebruik van de ruimte die het aanmeldformulier biedt.
De scholen voor voortgezet onderwijs geven elk schooljaar in
januari voorlichting aan ouders van kinderen die dat jaar de
overstap gaan maken naar het voortgezet onderwijs. Dit schooljaar

start de voorlichting tijdens de onderwijsmarkt (22 november
2017). Daarnaast organiseren de scholen voor voortgezet onderwijs
open dagen.
In de plaatselijke kranten en op de websites van de scholen kunt u
de advertenties van de open dagen vinden. Alle websites van
scholen zijn door het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
Dordrecht bij elkaar gebracht in één overzicht (zie
www.swvdordecht.nl)
Pas wanneer u het aanmeldformulier inlevert bij een VO-school
hebt u uw kind daadwerkelijk aangemeld. Heel veel basisscholen
bieden de service de aanmeldformulieren te verzamelen en deze
voor u naar de school van uw keuze te brengen.
De toelatingscommissie van de school voor voortgezet onderwijs
waar u uw kind aanmeldt, beoordeelt of uw kind toelaatbaar is. In
2017 hebben alle Dordtse kinderen van groep 8 een passende plek
in het voortgezet onderwijs gevonden!
Uiteraard baseren de toelatingscommissies zich op alle gegevens
die zij hebben ontvangen van de basisscholen én van ouders.
Heel af en toe (in 2017 in minder dan 0,5% van het aantal
aanmeldingen) komt het voor dat een VO-school uw kind niet kan
toelaten. Bijvoorbeeld omdat de school vol zit, of omdat het
onderwijsaanbod niet passend is of als de school de gevraagde
extra ondersteuning niet kan bieden. In het laatste geval heeft de
VO-school zorgplicht. Dat houdt in dat zij, samen met u moet
zoeken naar een meer geschikte school.

“enig kind” (1996) - Rein Dool

Naar het voortgezet onderwijs in 2018

Toelatingseisen
De toelatingscommissies houden bij de vraag of uw kind toegelaten
kan worden rekening met allerlei toelatingseisen. Die eisen hebben
te maken met de scores op taal- en rekengebied (CITO/LOVS). Ook
doorzettingsvermogen, leertaakgerichtheid en omgang met
anderen zijn belangrijke gegevens. De basisschool spreekt over:
“werkhouding
en
taakgedrag”
en
“sociaal-emotionele
ontwikkeling/gedrag”. In het aanmeldformulier voor ouders kunt u
noteren wat u daar zelf over weet en belangrijk vindt voor de VOschool.
Als er resultaten van aanvullend onderzoek (intelligentie en/of
leermotivatie) zijn, wordt ook daar rekening mee gehouden.
Bij de basisschool zijn de toelatingseisen van de verschillende
scholen voor voortgezet onderwijs bekend. U kunt er ook naar
vragen op de scholenmarkt en de open dagen.

Voorlichtingsbrochure voor ouders
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Het Dordtse voortgezet onderwijs: kennen en kiezen

De verschillen

Extra ondersteuning voor uw kind

In Dordrecht kunt u na de basisschool kiezen uit verschillende
scholen voor voortgezet onderwijs:

De vakken die in de onderbouw worden gegeven zijn op alle
scholen ongeveer gelijk. Het niveau en het werktempo waarop de
vakken worden gegeven verschillen. Ook de manier waarop wordt
lesgegeven is op de verschillende onderwijsniveau anders: een
VMBO-leerling wordt meer geholpen met het maken en leren van
het huiswerk dan een VWO-leerling. Van een VWO-leerling wordt
meer eigen initiatief verwacht. Verder duurt een HAVO-opleiding
langer dan een MAVO- of VMBO-opleiding, namelijk vijf jaar. Een
VWO-opleiding duurt zes jaar.

Elke school voor voortgezet onderwijs biedt leerlingen extra
ondersteuning als zij dat nodig hebben. Soms is die ondersteuning
door de overheid verplicht gesteld: een ondersteuning voor
leerlingen met dyslexie bijvoorbeeld.
In het VMBO (inclusief de theoretische leerweg) bestaat de
mogelijkheid extra leerwegondersteuning (LWOO) aan te vragen
als uw kind in het basisonderwijs leerachterstand heeft op gelopen.
Als dat het geval is komt uw kind in aanmerking voor een
aanvullend
onderzoek:
een
intelligentietest
en
een
leermotivatietest. Voor het afnemen van dit aanvullend onderzoek
is uw toestemming vereist. De uitslagen geven dan mogelijk een
verklaring voor de leerachterstand.

Voor het VMBO-onderwijs kunt u terecht bij:


Het Insula College, locatie Leerpark



Stedelijk Dalton Lyceum, locatie Leerpark



Wellant College, locatie groen
Voor de theoretische leerweg van het VMBO (MAVO) kunt u
terecht bij:


Het Insula College, locatie Koningstraat



Het Stedelijk Dalton Lyceum, locatie Kapteynweg

 Het Wellant College, locatie Stek
Voor HAVO-onderwijs kunt u terecht bij:


Het Insula College, locatie Halmaheiraplein en locatie
Koningstraat (MAVO/HAVO-brugklassen).

 Het Stedelijk Dalton Lyceum, locatie Kapteynweg
Voor VWO-onderwijs (Atheneum en Gymnasium) kunt u terecht
bij:


Het Insula College, locatie Halmaheiraplein



Het Stedelijk Dalton Lyceum, locatie Overkampweg



Het Johan de Witt-gymnasium (categoraal gymnasium)

In het VMBO kunt u kiezen voor verschillende leerwegen:


De basisberoepsgerichte leerweg. Deze opleiding sluit aan
bij niveau 2 in het MBO. Er wordt veel structuur geboden
tijdens de lessen, er is veel extra uitleg en veel
persoonlijke begeleiding



De kaderberoepsgerichte leerweg. Deze opleiding sluit
aan bij de niveaus 3 en 4 van het MBO.



De gemengde leerweg. Deze opleiding is te vergelijken
met een opleiding in de theoretische leerweg (MAVO).
Eén van de theoretische vakken wordt vervangen door
een praktijkvak.

Wanneer het VMBO te moeilijk is voor uw kind, is het
Praktijkonderwijs (PrO) de meest logische keuze. Uw kind wordt
met een OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP) ondersteund bij de
verdere ontwikkeling. Praktijkonderwijs wordt gegeven op de Hans
Petrischool.

Er zijn ook in Dordrecht openbare scholen, christelijke scholen en
algemeen bijzonder scholen.
 Openbare school: het Stedelijk Dalton Lyceum.
 Christelijke school: Het Insula College.
 Algemeen bijzondere scholen: Hans Petrischool, het
Wellant College en het Johan de Witt-gymnasium.
In het Insula College is godsdienst een verplicht vak. In de andere
scholen is dat niet zo.
Het Stedelijk Dalton Lyceum werkt volgens de principes van Dalton:
en er zijn “Daltonuren”
Sommige scholen in Dordrecht bieden extra programma’s aan:
̵ Wellant
College,
Stek:
een
theateren
een
businessprogramma
̵ Wellant College, VMBO: een kook- en een paardenprogramma
̵ Insula
College,
Koningstraat:
sport-,
kunsten
techniekprogramma’s en de 3-jarige technische MAVOopleiding.
̵ Stedelijk Dalton Lyceum, Overkampweg: sport-, cultuur- en
maatschappijprogramma’s
̵ Stedelijk Dalton Lyceum, Kapteynweg: een kunst- en
sportprogramma, een English Stream voor MAVO en HAVO en
digiklassen voor MAVO en HAVO.
̵ Johan de Witt-gymnasium: KUBV (kunstzinnige en beeldende
vorming) en muziek als examenvak
̵ Insula College, Halmaheiraplein: ICT-verrijkt onderwijs, en
kustklas en een sportklas.
Om voor deze extra programma’s in aanmerking te komen, kunnen
aanvullende toelatingseisen worden gesteld. Informeer daarnaar bij
de scholen!
Voor leerlingen die zich internationaal willen oriënteren, is het
tweetalig onderwijs een goede keus. In Dordrecht verzorgen Het
Stedelijk Dalton Lyceum (locaties Kapteynweg en Overkampweg) en
het Johan de Witt-gymnasium (Cambridge Engels) tweetalig
onderwijs.

Zijn de leerachterstanden heel groot geworden, dan is uw kind
mogelijk meer gebaat bij het praktijkonderwijs. Ook dan is
aanvullend onderzoek nodig (intelligentie) om een verklaring te
vinden voor de leerachterstanden.
Leerwegondersteuning moet sinds 1 januari 2016 door de VOschool worden aangevraagd bij het samenwerkingsverband. Een
beschikking voor praktijkonderwijs moet sinds 1 januari 2016 door
de praktijkschool ook bij het samenwerkingsverband worden
aangevraagd.
Met ingang van 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van
kracht. Dat houdt in dat u als ouders extra ondersteuning kunt
vragen aan het voortgezet onderwijs. In het onderwijskundig
rapport kunnen ouders deze vraag stellen. Ook de basisschool
waarop uw kind zit, kan extra ondersteuning vragen aan het VO. De
school voor voortgezet onderwijs beoordeelt dan deze vraag. Soms
kan de ondersteuning gewoon in en door de school gegeven
worden. Als er toch nog meer ondersteuning nodig is, kan de VOschool, samen met u deze extra ondersteuning aanvragen bij het
samenwerkingsverband. De VO-school kan er samen met u ook
voor zorgen dat uw kind bij een andere, meer passende school
wordt aangemeld
Voor meer informatie over passend onderwijs kunt u kijken op:
www.swvdordrecht.nl en:
www.steunpuntpassendonderwijs.nl

