Procedure toelating nieuwe leerlingen op de Hugo de Groot
Algemeen
De Hugo de Groot kenmerkt zich door kwaliteitsonderwijs en een uitgebreide lessentabel van 38
lesuren per week. Gezien deze lessentabel en de ambitie die de school heeft, vergt dit veel van onze
leerlingen. Niet iedere leerling kan zonder meer een Hugo-leerling worden. Mocht je op een andere
school voor voortgezet onderwijs zitten en een overstap naar de Hugo de Groot willen maken, dan
moet je daar zeker rekening mee houden en moeten jouw huidige resultaten jouw ambitie aantonen.
Het kan zijn dat de Hugo de Groot eraan twijfelt of je een Hugo-leerling kan worden en in dat geval
behoudt de Hugo de Groot zich het recht voor één of meerdere testen af te nemen.
Voor alle leerjaren (m.u.v. het brugjaar) gelden de volgende eisen:
•

Openbaar onderwijs is een onderwijsvorm die door de Overheid wordt opgericht en
onderhouden, zonder een bepaalde godsdienstige, levensbeschouwelijke of andere visie als
grondslag. Van ouders en leerlingen wordt verwacht dat zij de openbare visie en
uitgangspunten van de school (zie schoolgids) onderschrijven en daarnaar handelen.

•

Uit je rapport blijkt dat je bent bevorderd naar het volgende leerjaar binnen hetzelfde
onderwijsniveau (je stroomt dus niet door naar een lager onderwijsniveau). Hierbij hanteren
we als basis de bevorderingsnormen van de Hugo de Groot. Je kunt hetzelfde schooljaar niet
doubleren op de Hugo de Groot.

•

De Cito-score en het basisschooladvies moeten overeenkomen met de instroomeisen op de
Hugo de Groot.

•

Uit informatie van de huidige school blijkt dat je van onbesproken gedrag bent en getuigt van
een goede werk- en studiehouding.

•

Er is geen sprake van (on)geoorloofd verzuim geweest.

Mocht je aan bovenstaande eisen voldoen dan hanteren wij de volgende procedure:
1. De leerling meldt zich via de website aan. Alle invulvelden dienen ingevuld te worden.
Tevens dienen de volgende gegevens in ieder geval meegestuurd te worden om de
toelatingsprocedure te kunnen doorlopen:
a. Rapporten van de afgelopen schooljaren én de meest recente cijferlijst;
b. VO-advies van de basisschool;
c. Onderwijskundig rapport van de basisschool;
d. Verzuimgegevens;
e. Een VO-VO doorstroom formulier dat door de huidige VO-school geheel is ingevuld.
2. De leerling wordt met ouders uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek op de school.
3. De school bepaalt de profiel- of sectorkeuze.
4. De school neemt contact op met de school van herkomst.
5. Afhankelijk van de groepsgrootte wordt bepaald of de school plaats heeft voor de leerling.

6. De intakecommissie van de school neemt een besluit tot plaatsing op basis van de
aangeleverde informatie, het kennismakingsgesprek en de wederzijdse wensen en
mogelijkheden. Dit besluit wordt gecommuniceerd naar ouders.
7. Er wordt een nieuwe afspraak op school ingepland waarin alle zaken met betrekking tot
de plaatsing worden besproken en afgehandeld.

Overstap van 4 vmbo naar 4 havo
Voor leerlingen die een vmbo diploma hebben behaald en naar het havo willen doorstromen,
hanteren wij de volgende normen:
1. De leerling is in het bezit van een mavo of vmbo-tl diploma (dus geen vmbo-gl diploma).
2. Voor toelating tot het profiel CM is Frans of Duits noodzakelijk in mavo 4.
3. Het vakkenpakket in 4 mavo moet aansluiten op het profiel in 4 havo.

Voor Hugo de Groot-leerlingen die het mavo-diploma hebben behaald en naar het havo willen
doorstromen, volgen wij de onderstaande procedure. Indien de docentenvergadering dat besluit
kan van de bovenstaande normen afgeweken worden.
Procedure:
1. De leerling geeft tijdig bij de mentor aan dat hij/zij graag naar het havo wil doorstromen.
2. De afdelingsleider checkt of het gewenste profiel aansluit op het huidige vakkenpakket.
3. Nadat de resultaten bekend zijn van het CSE nemen de afdelingsleider van het mavo en de
afdelingsleider van het havo een definitief besluit en maken dit zo spoedig mogelijk kenbaar
aan de leerling.

