Aanmeldingsprocedure schooljaar 2023-2024
Inleiding
Het Tienercollege NOP is voor zo veel mogelijk kinderen toegankelijk, maar heeft ook een limiet aan
plaatsen. Om te bepalen welke kinderen deel kunnen gaan nemen aan het Tienercollege is de
motivering van zowel het kind en de ouder, als de Intern Begeleider van de huidige school van
belang. De motivering bestaat uit zachte gegevens (onderwijsbehoeften en persoonlijke motivatie)
en harde gegevens (LVS resultaten). De intakecommissie verzamelt deze gegevens en brengt ze in bij
de plaatsingscommissie. De plaatsingscommissie bepaalt of een kind wel of niet plaatsbaar is. Dit
gebeurt op basis van beschikbare plaatsen en de onderwijsbehoeften van het kind. Met
onderstaande beschrijving van de aanmeldingsprocedure willen we u meenemen in de
zorgvuldigheid waarmee een plaatsing gebeurt.
Het Tienercollege NOP is formeel gezien geen school maar onderdeel van CBS de Koperwiek en het
Emelwerda College. Wanneer een leerling kan worden geplaatst op het Tienercollege, dan dient het
vervolgens te worden ingeschreven op een van deze scholen.
Wie komen er in aanmerking voor het Tienercollege?
Onderstaande punten zijn de voorwaarden om tot plaatsing over te gaan:
• Toekomstige kinderen groep 7, 8 en klas 1
• Leerlingen die eind groep 6,7 al toe zijn aan een nieuwe uitdaging, sociaal en/of didactisch gezien.
• Leerlingen die eind groep 8 nog niet toe zijn aan de grote setting van het VO.
• Kind heeft een (verwacht) uitstroomprofiel voor vmbo kaderberoepsgerichte leerweg of hoger.

Ontdek de wereld, begin bij jezelf…

Intakeprocedure
Iedere ouder meldt het kind aan via het aanmeldformulier, dit aanmeldformulier is te vinden op de
website van het Tienercollege. Ouders informeren de huidige school over de belangstelling voor het
Tienercollege.
Het aanmeldformulier bevat de volgende onderdelen:
• Motivatie van het kind - waarom wil je naar het Tienercollege (wat denk je dat dit bijdraagt aan
jouw ontwikkeling, wat denk je daar te leren, wat spreekt je aan)
• Schriftelijke motivatie van ouder – waarom wilt u dat uw zoon/ dochter naar het Tienercollege
gaat (waarom past het Tienercollege bij uw zoon/dochter, wat spreekt u aan in het Tienercollege)
• Beschrijving van onderwijsbehoeften en kindkenmerken van het kind door ouders. Elke
aanmelding wordt behandeld door de intakecommissie. De intakecommissie bestaat uit een docent
en de projectleider van het Tienercollege.
De intakecommissie verwerft allereerst informatie over het kind bij de huidige basisschool. Er wordt
contact gelegd met de intern begeleider van de huidige basisschool. De volgende onderwerpen
worden hierbij behandeld:
· LVS resultaten
· kindkenmerken
· onderwijsbehoeften
Er wordt een intakegesprek gepland met kind en ouders. Alle kinderen die aangemeld worden krijgen
de mogelijkheid om op gesprek te komen. Dit gesprek duurt een half uur. De kinderen presenteren
zichzelf bij het intakegesprek, dit kan door middel van:
• een (zelfgemaakt) voorwerp
• een filmpje
• een verhaal
• een eigen creatieve invulling
N.B.
Bij een aanmelding vanuit het SBO, zal de aanmelding via het samenwerkingsverband verlopen. De SBO school dient daarvoor contact op
te nemen met Aandachtplus.

Plaatsingscommissie
De plaatsingscommissie bestaat uit:
• Teacherleader
• directeur PO
• directeur VO
• Intern begeleider TC
De plaatsingscommissie bespreekt alle door de intakecommissie verworven gegevens en bepaalt of
het kind plaatsbaar is binnen de groepen van het Tienercollege. De intakecommissie brengt de
ouders op de hoogte van deze uitslag. Bij de plaatsing wordt gestreefd naar een evenwichtige,
heterogene samenstelling van de groep (bijv.: jongens/meisjes).
Inschrijving
Een aanmelding is pas afgerond op het moment dat het kind is ingeschreven. Voor groep 7/8
kinderen gebeurt dit op de Koperwiek, voor kinderen in klas 1 op het Emelwerda College. Wanneer
een kind al is aangemeld voor het Emelwerda College, volstaat dit en gaat het alleen om een
plaatsing in de klas Tienercollege. De inschrijving voor groep 7/8 is de laatste stap in het proces,
zodat u als ouders bij het niet kunnen plaatsen van uw kind de vrijheid heeft om op de huidige
basisschool. Een leerling die is ingeschreven op het Emelwerda College, maar op het Tienercollege
niet kan worden geplaatst, zal worden geplaatst in een reguliere brugklas.

Ontdek de wereld, begin bij jezelf…

Planning aanmeldingsprocedure voor schooljaar 2023/2024
Wat
Meeloopochtend
Aanmelden

Verwerken
aanmeldformulieren

Contact met intern
begeleider huidige
school door
projectleider
Intakegesprekken met
ouders en leerlingen

Bepalen plaatsing
leerlingen Tienercollege
door
plaatsingscommissie

Wanneer
Woensdag 8
februari 2023
Vanaf 17 februari
t/m 10 maart.

Hoe

Wie

Via website

Door ouders en kind

www.tienercollegenop.nl

Direct na
aanmelding.
Uiterlijk vrijdag 17
maart.
Direct na
aanmelding.

Verzamelen van
aangeleverde gegevens

Door
intakecommissie

Overleg over
aangemelde leerling
voorafgaand aan
intakegesprek

Intern begeleider
van huidige school
Projectleider

In overleg met
ouders tussen
maandag 20 maart
en woensdag 12
april 2023
Uiterlijk donderdag
13 april 2023

Persoonlijke toelichting
van motivatie door
ouders en leerlingen,
30 minuten per gesprek

Ouders
Leerlingen
Intakecommissie

Plaatsingscommissie

Bekendmaking
plaatsing leerlingen
Tienercollege
Noordoostpolder
Inschrijving bij CBS de
Koperwiek (groep 7/8)

Uiterlijk woensdag
19 april

Keuze maken op basis
van:
- Samenstelling van de
groep
- Aangeleverde gegevens
- Gesprek leerling en
ouders
- Gesprek intern
begeleider en
projectleider
Via persoonlijk contact
(telefonisch)

Juni 2023

Inschrijfformulier

Huidige basisschool
(groep 7/8)

Kennismakingsavond
ouders en leerlingen

Woensdagavond 21
juni 2023

Docententeam en
ouders en leerlingen

Kennismakingsochtend
in de nieuwe klas en in
het nieuwe lokaal
Startgesprekken

Woensdagochtend
5 juli 2023

Verwachtingen delen en
aanmeldingsformulieren
uitdelen.
Kennismaken

Vaststellen gezamenlijke
ambitie en
communicatieplan op
maat

Coach, leerling en
ouders

1e week nieuwe
schooljaar
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Door
intakecommissie

Coach en leerlingen

