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Toelatingsprocedure vanuit het basisonderwijs
Toelatingscriteria
Voor het Theresialyceum gelden dezelfde toelatingscriteria als voor de andere middelbare scholen in de regio
Tilburg. De basisschool adviseert in groep 8 op basis van hun leerlingvolgsysteem welk schoolniveau het beste
bij een leerling past. Dat advies moet op het Theresialyceum minimaal havo zijn. Bij dubbele adviezen,
bijvoorbeeld vmbo/havo gaan we uit van het laagste advies. iedereen die aan de voorwaarden voldoet (zie
onder), wordt aangenomen.
Ook leerlingen die extra zorg nodig hebben, kunnen toegelaten worden tot het Theresialyceum. Ons
uitgangspunt hierbij is dat we de inschatting maken dat we de leerling succesvol naar een diploma kunnen
begeleiden. Om een goede inschatting te kunnen maken verwachten we openheid vanuit de basisschool en de
ouders. Bij leerlingen met een zware zorgvraag kan, na uitgebreid dossieronderzoek en extra gesprekken,
blijken dat de school helaas niet de ondersteuningsbehoeften kan bieden die de leerling nodig heeft en zullen
we samen met de ouders/verzorgers op zoek gaan naar een passend alternatief. Leerlingen die een potentieel
veiligheidsgevaar voor anderen vormen, kunnen wij in het belang van die overige leerlingen niet aannemen.
Leerlingen kunnen op het Theresialyceum onderwijs volgen, als:
• zij voldoen aan de toelatingseisen én de zorgvraag past binnen het schoolondersteuningsprofiel
(zie Zorgplan Theresialyceum of www.portvolio.nl 1 ).
Voor leerlingen met een zorgvraag geldt daarnaast dat:
• zij de capaciteiten en mogelijkheden hebben om binnen de wettelijke termijnen examen af te leggen
binnen het type onderwijs waarvoor zij ingeschreven staan;
• zij in staat zijn binnen de bestaande klassen klassikaal onderwijs te volgen;
• er overeenkomstig de wettelijke voorschriften door de IB-er/leerkracht van de basisschool, in overleg
met de leerling en de ouders, een OPP is opgesteld waarin alle partijen zich kunnen vinden.

Plaatsing
Wij spreken het basisschooladvies, het digitaal onderwijskundig dossier (DOD) en eventuele andere rapporten
door met de leerkracht van groep 8 en komen samen tot een voorstel voor onze plaatsingscommissie 2 • Hierbij
komen ook de wensen van kind en ouders aan de orde. De plaatsingscommissie komt tot een advies. Dit advies
wordt bekrachtigd door de rector en vervolgens wordt dit besluit binnen 6 weken na de aanmelding schriftelijk
aan ouders en kind medegedeeld. In uitzonderlijke gevallen kan deze termijn met 4 weken worden verlengd, in
dat geval worden de ouders tijdig over deze verlenging geïnformeerd.
Indien de zorgbehoeften van de leerling de expertise en het zorgaanbod van de school overstijgen, volgt een
verwijzing naar een meer passende school en doet het Theresialyceum in overleg met ouders een aanvraag bij
de TAC: de Toelatings- en Advies Commissie van het samenwerkingsverband. De TAC onderzoekt de
zorgbehoeften van de leerling en bekijkt wat de best passende onderwijsplek is voor deze leerling. Binnen ons
samenwerkingsverband vormt de TAC de toegangspoort tot de arrangementen (o.a. Track013 en Frater van
Gemertschool (LWOO-leerlingen en ASS-leerlingen)) en toelating tot het (V)SO. De zorgplicht van het
Theresialyceum vervalt na de aanname op een andere school.

Wat zijn de mogelijkheden als u het niet eens met de afwijzing of verwijzing?

Wanneer u als ouder(s)/verzorger(s) het niet eens bent met de afwijzing of verwijzing door onze school, dan
nodigen wij u uit voor een gesprek. Levert dat onverhoopt ook geen overeenstemming op, dan kunt u zich
wenden tot de landelijke geschillencommissie: Stichting Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508AD Utrecht.
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Portvolio is ons regionale samenwerkingsverband, zie www.portvolio.nl
In de plaatsingscommissie zitten in ieder geval de afdelingsleiding van de onderbouw, de zorgcoördinator en
de conrector met onderwijs in de portefeuille.
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