Toelating tot Focus Beroepsacademie
Basisschooladvies per type klas
Een leerling kan worden aangemeld voor een van de onderstaande klassen. Daarbij hanteren wij de volgende
adviezen:
Focusklas
• basisberoepsgerichte leerweg met lwoo*
Basis/kaderklas
• basisberoepsgerichte leerweg (met of zonder lwoo*)
• kaderberoepsgerichte leerweg (met of zonder lwoo*)
Kaderplusklas
Een dubbeladvies bestaande uit:
• Kaderberoepsgerichte leerweg, en
• Gemengde leerweg of theoretische leerweg
* voor lwoo gelden landelijke criteria.

Toelatingsbeleid
• De richtlijnen vanuit de Rotterdamse plaatsingswijzer gelden als leidraad bij de toelating van leerlingen. Wij
zullen in alle gevallen de zorgplicht, zoals beschreven in de Wet Passend Onderwijs, invulling geven zodat iedere
leerling tot zijn recht kan komen. Daarbij wordt uitgegaan van de ondersteuningsbehoefte van de leerling.
• Als de toelatingscommissie tot de conclusie is gekomen dat de school niet aan de ondersteuningsbehoefte van
een leerling kan voldoen, wordt de leerling doorverwezen naar een ander onderwijstype.
• Wij nemen geen leerlingen aan die in aanmerking komen voor praktijkonderwijs. Leerlingen die qua IQ en
leerachterstand scores hebben in het grensgebied pro/lwoo kunnen, na dossieranalyse, in aanmerking komen
voor de Focusklas.
• Bij inschrijving voor Focus Calvijn dienen ouders en leerlingen de Christelijke identiteit van de school te
respecteren.

Toelatingsprocedure
• Ouders melden aan d.m.v. het invullen van het inschrijvingsformulier. Zij geven daarbij aan of hun kind extra
ondersteuning nodig heeft.
• Ouders en leerling worden altijd uitgenodigd voor een intakegesprek. Dit gesprek vindt alleen plaats wanneer er
een schooladviesformulier is meegenomen.
• Het dossier van de leerling wordt beoordeeld door de intakecommissie van Calvijn/Dalton.
• Bij twijfel over plaatsing wordt de leerling besproken in de gezamenlijke toelatingscommissie Calvijn/Dalton.
Eventueel wordt advies gevraagd aan een van de leden van het zorgteam. Incidenteel kan een observatie
plaatsvinden.
• Bij leerlingen met een ondersteuningsbehoefte is altijd contact met de school van herkomst (warme overdracht).
• Het plaatsingsbesluit wordt altijd schriftelijk bevestigd aan ouders.
• Wanneer ouders het niet eens zijn met het plaatsingsbesluit, proberen we er eerst samen uit te komen.
Wanneer dat niet lukt, kan schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij de directeur. Zij neemt dan het definitieve
besluit.
• De procedure van intake en plaatsing vindt plaats binnen zes weken, eventueel verlengd met vier weken als
nader onderzoek nodig is.

Maximum aantal leerlingen per opleiding
Vmbo bbl klas (Focusklas)
• 32 (2 klassen van16)
Vmbo bbl/kbl klas
• 138 (6 klassen van 23)
Vmbo kaderplusklas
• 52 (2 klassen van 26)

Begeleiding van de overstap van basisschool naar onze school
• Voor de zomervakantie kan worden deelgenomen aan meeloopdagen.
• Wij verzorgen introductiedagen op school in de eerste week van het schooljaar voor onze nieuwe eerstejaars
leerlingen. Daarbij worden leerlingen uit hogere leerjaren ingezet om de eerstejaars te begeleiden.
• Indien mogelijk worden leerlingen bij bekenden in de klas (vriend/klasgenoot uit groep 8/zelfde omgeving)
geplaatst.
• De leerlingen krijgen een vaste mentor die vaak meerdere vakken geeft aan de klas.

Contactpersoon
Mevr. E.M. van Dijk (Focus Calvijn)
E-mail: e.m.van.dijk@focusberoepsacademie.nl
Mevr. J. Heijboer-Luymes (Focus Dalton)
E-mail: j.heijboer@focusberoepsacademie.nl

