Aanmelden voor klas 2 en 3 van het Haarlem College
Het Haarlem College acht het van groot belang voor u, uw kind en de school om zo
zorgvuldig mogelijk de mogelijkheden van een aanmelding/inschrijving op het Haarlem
College te bepalen. Om de onderwijs- en de ondersteuningsbehoeften van uw kind te kunnen
bespreken hebben wij de medewerking van u en de huidige school van uw kind nodig.
Afhankelijk van de gegevens die het Haarlem College ontvangt bepalen wij in overleg met u
en uw kind of het Haarlem invulling kan geven aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften
die uit het aanmelddossier blijken.
Om uw kind voor plaatsing op het Haarlem College in aanmerking te laten komen
moeten er een aantal stappen ondernomen worden.
 Bespreek de overstap met de huidige school van uw kind.

Vraag de school van uw kind om voor de overstap een dossier samen te stellen, dat de
volgende onderdelen moet bevatten:
 Een doorstroomformulier, dit formulier wordt gebruikt door de scholen die behoren tot het
Regionaal Overleg Zuid-Kennemerland). Scholen buiten deze regio kunnen dit formulier
aanvragen via de administratie van het Haarlem College. Het formulier moet door u en uw
kind ondertekend worden.
De handtekening van u en uw kind op het doorstroomformulier geldt tevens voor akkoord
met doorgifte van de gevraagde leerlingegegevens aan het Haarlem College.
 Een uitdraai van de laatste stand van zaken v.w.b. de rapportcijfers.
 Een kopie van het Toelatingsrapport van de basisschool waar uw kind in groep 8 onderwijs
heeft gevolgd. (voor reguliere leerlingen in de regio Zuid-Kennemerland deel 1, voor
leerlingen met lwoo ook deel 2).
 De Competentievragenlijst Begeleiding en Toelating VO (CBTVO) ingevuld door de mentor.
 Het Onderwijskundig Rapport van het Haarlem College. Uit dit rapport zal moeten blijken wat
de reden is van de overstap van de huidige school naar het Haarlem College, welke
ondersteuning is ingezet en wat het resultaat van deze ondersteuning is. De mentor kan het
OKR downloaden van onze website.
 Als er sprake is van lwoo-beschikking of een toelaatbaarheidsverklaring, dan is een kopie
hiervan vereist.

 Van de ouder(s)/verzorger(s) verwachten wij de volgende onderdelen voor het dossier:
 U kunt het aanmeldformulier voor zij-instroom leerlingen downloaden van onze website. Vul
dit formulier in. Op dit formulier staan de keuzemogelijkheden, die het Haarlem College in
het komende leerjaar zal aanbieden. Er zal voor leerjaar 3 o.a. bij de sector keuze, naar een
eerste en tweede sector keus gevraagd worden. Voor een aantal sectoren is er een
keuzemogelijkheid v.w.b. de te volgen vakken.
 Als er sprake is van een diagnose of handicap waarvoor aanvullende ondersteuning gewenst
is, dan een kopie van de betreffende documenten (o.a. dyslexie- of dyscalculieverklaring,
ADHD, ADD, diabetes etc.

 Als onderdeel van het aanmelddossier vragen wij ook om een pasfoto en kopie van ID-kaart
of paspoort van uw kind.

Verstuur de bovenstaande gegevens in een envelop naar:
Haarlem College
Postbus 4081
2003 EB Haarlem
023-5311572
Zodra deze gegevens op het Haarlem College aanwezig zijn, neemt het Haarlem College
contact op met de huidige school van uw kind voor de overdracht van de overige
dossiergegevens. Wanneer deze binnen zijn, worden u en uw kind uitgenodigd voor een
intakegesprek met een van onze teamleiders om de mogelijkheden voor uw kind te bespreken.
Voor nadere inlichtingen kunt u een e-mail sturen naar inschrijven@haarlemcollege.nl,
vermeld a.u.b. uw 06-nummer, de naam van uw kind en de huidig school van uw kind in de email.

