Aanmeldingsbeleid Maartenscollege 2018-2019
Het Maartenscollege is een interconfessionele scholengemeenschap. In ons
identiteitsbewijs hebben we beschreven waar we voor staan, hoe we naar
leerlingen en ouders kijken en wat we hen bieden:
1. Waar staan wij echt voor?
Leerlingen krijgen de kans zichzelf te zijn en hun eigen kracht te ontdekken.
Verantwoordelijkheid geven en nemen staan hoog in ons vaandel. Alles draait
om het leren en de ontwikkeling van de leerling.
We zijn een lerende gemeenschap waar we respectvol en positief met elkaar
omgaan. We richten onze blik naar buiten. Leerlingen leren we verder te
kijken: we leiden kritische en verantwoordelijke wereldburgers op die hun
bijdrage kunnen leveren aan een duurzame en integere wereld.
2. Hoe kijken we naar leerlingen en ouders?
Elke leerling is uniek en heeft veel potentie. Leerlingen dragen als eersten
zelf verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling, maar ook om anderen
te helpen groeien.
Ouders zijn onze partners en we hebben hetzelfde doel: maximaal bijdragen
aan de ontwikkeling van de leerling. We hebben daarbij verschillende rollen
en verantwoordelijkheden. Ouders zien wij als de primaire opvoeders en wij
ondersteunen bij de vorming en de groei van de leerlingen via het onderwijs.
We gaan ervan uit dat ouders vertrouwen hebben in ons en dat zij actief en
constructief betrokken zijn en hoge verwachtingen hebben van hun kind en de
school.
3. Wat bieden we leerlingen en ouders?
We bieden een rijk spectrum aan sterk onderwijs en afwisselende activiteiten
in een interessante, veilige en plezierige leeromgeving. We zetten ons ervoor
in om het maximale met de leerling te bereiken, daarbij is continue voortgang
met goede begeleiding het uitgangspunt.
We bieden een open en transparante communicatie met ouders en leerlingen.
We benaderen ouders en leerlingen positief en waarderen hun actieve rol.
Wij zijn aanspreekbaar op onze professionaliteit en betrokkenheid.
Voor meer informatie over ons aanbod verwijzen we u naar het
ondersteuningsprofiel van het Maartenscollege (www.maartenscollege.nl onder
het kopje Onze school, Passend Onderwijs)
Beschikbare plaatsen
Voor de afdelingen mavo, havo, atheneum en gymnasium geldt dat er geen
maximum aantal plaatsen is vastgesteld. Er zal derhalve niet worden geloot
voor deze afdelingen.
Voor het TTO (havo, atheneum, gymnasium) geldt een maximum van in totaal
honderd beschikbare plaatsen. Bij overschrijding daarvan zal worden geloot.

De toelatingscommissie
In de toelatingscommissie hebben zitting :
Dhr. K. Karsten (coördinator mavo) K.Karsten@maartens.nl
Mevr. S. Schuurman (teamleider havo) s.j.c.schuurman@maartens.nl
Dhr. H Meijer (teamleider vwo) h.meijer@maartens.nl
Mevr. E. de Boer (teamleider TTO) e.deboer@maartens.nl
Mevr. W. Tijdeman (ondersteuning coördinator) b.w.tijdeman@maartens.nl
Aanmelding en aanmeldingstermijn:
1. De aanmeldingstermijn loopt van 1 december 2017 tot 15 maart 2018.
2. Een leerling is pas aangemeld als de volgende informatie is aangeleverd:
 Een volledig ingevuld aanmeldingsformulier
 Een onderwijskundig rapport (OKR)
 Een basisschooladvies, met daarin een belangrijke rol voor de
plaatsingswijzer. Er zijn basisscholen die geen gebruik maken
van de plaatsingswijzer. In dat geval ontvangt het
Maartenscollege naast het aanmeldingsformulier en het
onderwijskundig rapport alle beschikbare andere testgegevens
(bijvoorbeeld NIO, LVS-gegevens groep 6, 7 en 8, drempeltoets,
etc.) uiterlijk 15 maart.
3. Aanmeldingen die na 15 maart binnenkomen worden op de wachtlijst
geplaatst.
Schooleigen procedure
De school hanteert een voorkeursbeleid waarbij voorrang wordt gegeven aan
de volgende leerlingen:
a. Broertjes en zusjes van huidige leerlingen
b. Kinderen van medewerkers van het Maartenscollege
De voorrangsregel geldt uitsluitend voor bovenstaande leerlingen indien zij aan
de onderstaande voorwaarden voldoen:
1. Zij hebben zich aangemeld voor de sluitingsdatum van 15 maart
(inclusief volledig ingevuld aanmeldingsformulier, OKR en
basisschooladvies).
2. Zij hebben aangegeven dat het Maartenscollege de school is van de
eerste voorkeur.
3. Zij zijn toelaatbaar en plaatsbaar voor de afdeling waarvoor zij zijn
aangemeld.

Loting
Indien er bij het TTO sprake is van over aanmelding, wordt er geloot. Deze
loting vindt plaats op 27 maart 2018 en wordt verricht door een notaris. De
lotingsprocedure verloopt als volgt:
1. Van de leerlingen die voor 15 maart aangemeld zijn en voor wie alle
informatie aangeleverd is (volledig ingevuld aanmeldingsformulier, OKR
en basisschooladvies), worden eerst de leerlingen geplaatst die onder
het voorkeursbeleid vallen.
2. Daarna wordt getrapt geloot onder de leerlingen die plaatsbaar zijn
voor de betreffende afdeling en niet vallen onder het voorkeursbeleid.
In de plaatsing hebben de leerlingen die het Maartenscollege als eerste
keuze hebben opgegeven voorrang.
3. Leerlingen die worden uitgeloot krijgen een volgnummer en worden op
de wachtlijst geplaatst. Indien een leerling die geplaatst is afvalt,
wordt de plaats opgevuld vanuit de wachtlijst. Dit gebeurt op
volgnummer.
4. Leerlingen die zich aanmelden na de sluitingstermijn van aanmelding
worden onderaan de wachtlijst geplaatst. Vanuit de wachtlijst wordt
geplaatst op volgnummer.
5. De uitslag van de loting wordt gepubliceerd op de website
(www.maartenscollege.nl ) op
27 maart tussen 16.00 en 18.00.



Als ouders/verzorgers klachten hebben over de gevolgde procedure
kunnen zij dit kenbaar maken bij de toelatingscommissie.
Ouders/verzorgers hebben de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen
tegen het besluit van de toelatingscommissie. De procedure hiervoor is
op te vragen bij de school.

