Aanname- en plaatsingsbeleid HLR

Aannamebeleid Het Lyceum Rotterdam
Algemeen
AANMELDING EN TOELATING
Alle scholen voor het voortgezet onderwijs in Rotterdam hebben afspraken over de overgang van
leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs gemaakt en vastgelegd in de Rotterdamse
Plaatsingswijzer. (Voor de volledige informatie over het specifieke aanmeld- en toelatingsbeleid van
de school zie de schoolwebsite Het Lyceum Rotterdam www.hetlyceumrotterdam.nl )
Leerlingen van groep 8 dienen minimaal een havoadvies van de basisschool te hebben.
Het Lyceum Rotterdam is één van de vijf profielscholen in Rotterdam die leerlingen een toelating
mag laten doen die direct verband heeft met de profilering van de school. Het Lyceum Rotterdam
heeft een kunst-, wetenschap- en ondernemenprofilering. Dit betekent concreet dat leerlingen extra
onderwijs volgen op gebied van kunst, wetenschap of ondernemen. Leerlingen van groep acht, soms
groep zeven, moeten een toelating doen op het gebied van kunst, wetenschap of ondernemen.
Welke toelating de leerling doet, is afhankelijk van de gekozen richting: kunst, wetenschap,
ondernemen, of Da Vinci. Da Vinci is alleen mogelijk voor leerlingen van de eerste klas (zij volgen een
eenjarig traject waarin alle drie de richtingen aan bod komen). De richtingstoelating is voor
wetenschap, ondernemen en Da Vinci opgebouwd uit twee onderdelen en voor kunst bestaat de
richtingstoelating uit drie onderdelen:




een toelatingsopdracht kunst of wetenschap of ondernemen of Da Vinci;
een motivatiebrief;
en voor de richting kunst een portfolio dat bestaat uit de vijf beste werken van de afgelopen
twee jaar

In een gesprek met de leerling komen deze twee of drie onderdelen uitgebreid aan de orde. Na het
gesprek beslist de toelatingscommissie of de leerling toelaatbaar wordt geacht voor Het Lyceum
Rotterdam. Het besluit wordt zo snel mogelijk aan de leerling medegedeeld.

Ondersteuning & begeleiding
Mogelijk heeft een a.s. leerling een onderwijsondersteuningsvraag. Deze behoefte aan
ondersteuning en begeleiding wordt besproken met de zorgcoördinator en teamleider van de
onderbouw. Met de ouders wordt besproken welke ondersteuning en begeleiding nodig is en in
welke mate deze door Het Lyceum Rotterdam geboden kan worden. De vraag voor extra
onderwijsondersteuning en de specifieke leerbehoefte dient wel voor de start op onze school bekend
gemaakt en besproken te zijn. De behoefte aan (extra) onderwijsondersteuning dient wel
onderbouwd te worden/zijn door officiële documenten.
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Leerjaar 1
Bij de aanmelding/inschrijving van eersteklassers moet het schooladvies van de basisschool
meegebracht worden. De vaardigheidsscore, conform de Rotterdamse plaatsingswijzer, kan Het
Lyceum Rotterdam inzien in het elektronisch dossier in OSO (digitaal overdrachtssysteem).
Vervolgens beslist de toelatingscommissie of kan worden overgegaan tot het inschrijven van de
leerling.
Bij de richtingstoelating en bij het aansluitende inschrijfgesprek dient één van de ouders/verzorgers
aanwezig te zijn.

Instromen leerjaar twee, drie of bovenbouw op Het Lyceum Rotterdam
Instromen van een andere VO-school in leerjaar twee, drie of bovenbouw is mogelijk.
Voorbeelden hiervan zijn:
- een vmbo-/mavodiploma behaald met goede resultaten.
- een andere havo/vwo- school of gymnasium
Voor leerlingen die willen instromen in leerjaar 2 of hoger gelden de algemene schoolvoorwaarden
en de toelatingsvoorwaarden voor de richting. Alle leerlingen die zich definitief willen inschrijven
voor Het Lyceum Rotterdam, dienen eerst een voorlopig aanmeldformulier in te leveren of in te
sturen.
Alle leerlingen die zich (voorlopig) hebben aangemeld bij Het Lyceum Rotterdam krijgen z.s.m. een
uitnodiging voor een richtingstoelating en een inschrijfgesprek. Deze gesprekken vinden plaats op
afspraak. Bij het gesprek dient één van de ouders/verzorgers aanwezig te zijn.
Bij het aanmeldformulier moeten de cijferoverzichten/rapporten en een VO-VOformulier meegestuurd worden. Het VO-VO-formulier is een overdrachtsdossier van de verwijzende
school. Vervolgens worden leerlingen die in eerste instantie toelaatbaar lijken, uitgenodigd voor een
richtingstoelating.
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