
Plaatsingsbeleid Berger Scholengemeenschap 2023-2024  

  

We streven elk jaar naar de vorming van zes brugklassen.  

  

U kunt uw kind aanmelden op:  

DINSDAG 7 MAART VAN 15.30 - 17.30 UUR EN VAN 19.00 - 20.00 UUR  

WOENSDAG 8 MAART VAN 15.30 EN 17.30 UUR. 

.  

Voor het inschrijven neemt u mee:  

1. het compleet ingevulde aanmeldingsformulier;  

2. het originele advies van de basisschool (minimaal vmbo-tl);  

3. een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterkant), paspoort of uittreksel 

Basisregistratie Personen (BRP) van uw kind;  

4. eventueel een verklaring, opgesteld door een bevoegd gedragsdeskundige (b.v. dyslexie- of 

dyscalculieverklaring, psychodiagnostisch verslag, medische rapportage, handelingsplan, 

ontwikkelingsperspectief), indien er sprake is van een diagnose ten aanzien van geestelijke 

of fysieke gesteldheid;  

5. Indien er sprake is van eenoudergezag dient u een verklaring mee te nemen, waaruit blijkt 

dat u de enige ouder bent of alleen het gezag heeft.  

  

Pas als de school alle gegevens heeft ontvangen, kan de aanmelding in behandeling worden 
genomen. De aanmelding van uw kind kan maar op één school in behandeling worden genomen.  
  

Uiterlijk dinsdag 21 maart zullen we u per e-mail bevestigen of de aanmelding van uw kind compleet 

is en in behandeling genomen wordt.  

  

Beleid ten aanzien van toelating  

De Berger Scholengemeenschap hanteert als criteria voor plaatsing in een brugklas het advies van de 

basisschool, ondersteund door de informatie uit het onderwijskundig rapport. Ook toetst de school 

of de behoefte van de leerling past binnen het ondersteuningsprofiel van de school.  

  

Intakecommissie  

Om de aanmelding adequaat te toetsen aan de toelatingscriteria is een intakecommissie ingesteld, 

die bestaat uit de afdelingsleiders, de rector en de ondersteuningscoördinator van de school. De 

intakecommissie draagt zorg voor het compleet maken van de aanmeldingsgegevens, het 

bestuderen van de aanmeldingsdossiers en het opstellen van een gewogen plaatsingsadvies. Bij de 

beoordeling wordt uitgegaan van het advies van de basisschool. Indien het advies van de basisschool 

afwijkt van de bevindingen van de intakecommissie, wordt de toelating besproken met de 

basisschool.  

  

Na bestudering van de dossiers en de eventuele aanvullingen vanuit het basisonderwijs, geeft de 

intakecommissie op basis van de gegevens een voorlopig toelatingsadvies tot een bepaalde 

opleiding. De rector neemt op basis van het advies een besluit tot toelating en plaatsing. Ouders en 

basisschool krijgen schriftelijk bericht van de plaatsing.  

  

Als de leerling niet toelaatbaar is, vindt er overleg plaats met de ouders en met de basisschool en 

geeft de Berger Scholengemeenschap aan de ouders een advies voor een vervolgtraject.  

  

http://www.arh.nl/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/filemanager/files/Aanmeldformulier_ARH_15-16.doc
http://www.arh.nl/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/filemanager/files/Aanmeldformulier_ARH_15-16.doc
http://www.arh.nl/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/filemanager/files/Aanmeldformulier_ARH_15-16.doc


Extra zorg  

Als in de intakecommissie bij lezing van de gegevens een leerling opvalt die mogelijk in aanmerking 

komt voor meer zorg dan de school standaard aanbiedt, neemt de ondersteuningscoördinator van 

de school contact op met de ouders. Na inventarisatie van de onderwijs- en begeleidingsbehoeften 

van de aangemelde leerling kan dan beoordeeld worden of de Berger Scholengemeenschap hierin 

kan voorzien. Mocht dat niet het geval zijn, dan kan de school de ouders helpen een school te vinden 

waar het kind het meest passende onderwijsprogramma en de meest adequate begeleiding 

aangeboden krijgt.  

  

Aanmelden voor hogere leerjaren  

Aanmelden voor hogere leerjaren is alleen mogelijk als de leerlingen binnen de klassen en 

clustergroepen (bovenbouw) passen. Hierbij gaan interne doorstroom en verhuisgevallen voor. Ook 

kan het zijn dat in hogere klassen enkele plaatsen gereserveerd moeten worden voor BSG-leerlingen 

die van afdeling of vakkenpakket moeten veranderen. De aanmelding voor instroom in een hoger 

leerjaar wordt op vergelijkbare wijze getoetst door de intakecommissie als hierboven beschreven 

voor brugklassen.  

 

Er vindt voor het schooljaar 2023-2024 geen loting plaats. 


