Inleiding
Beste ouders/verzorgers,
Nog ruim een half jaar en uw kind gaat naar het voortgezet onderwijs. Er breekt dan een nieuwe periode aan voor zowel
uw kind als voor u. Daarom verzorgen wij op basisscholen voorlichtingsavonden waarop wij uitleggen wat er komt kijken
bij de overstap van het basisonderwijs naar het voorgezet onderwijs. Tijdens de open dagen van het Almende College in
januari laten wij niet alleen zien wie wij zijn en wat wij kunnen, maar leggen we ook uit hoe we ervoor zorgen dat uw dochter of zoon zich zo snel mogelijk thuis voelt.
Zover is het nog niet. Eerst geeft de basisschool uw kind een advies voor de meest geschikte vorm van vervolgonderwijs.
Het advies van de basisschool is bindend bij de toelating tot het voortgezet onderwijs. U kunt in dit boekje lezen hoe de
procedure van toelating tot en plaatsing op het Almende College is geregeld.
Heeft u behoefte aan nadere informatie, neemt u dan gerust contact met mij op.
Namens de medewerkers van het Almende College wens ik uw kind een ﬁjn en succesvol schooljaar in groep 8 en een
goede afsluiting van de basisschooltijd toe.
Met vriendelijke groet,
Bert Woolschot
Contactpersoon van de Doorstroomcommissie/directeur locatie Bluemers, Almende College
0315-324081 | DC@almendecollege.nl

Almende College: Laat zien wat je kunt!
De leerlingen van het Almende College komen uit de wijde omgeving. Zij voelen zich thuis en hebben het met elkaar naar de zin.
School is naast een plek om te leren ook een plek om elkaar te ontmoeten. Veel van de ouders hebben ook op de Bluemers, het Isala
of de Wesenthorst gezeten. We koesteren de plezierige en veilige sfeer op school. Leerlingen mogen en kunnen er zichzelf zijn.
Ons motto is Laat zien wat je kunt! Jongeren mogen laten zien en horen wie ze zijn en waar ze goed in zijn. Niet alleen bij vakken,
zoals Nederlands, Engels of wiskunde, maar ook op andere gebieden waar hun interesse, talent en passie liggen. Er gebeurt van alles
op het Almende College: sport, muziek, toneel, extra Engels, debatteren, etc.
Leerlingen van het Almende College halen uitstekende examenresultaten. Als ze met een diploma naar een vervolgopleiding gaan,
staan er op dat diploma de cijfers voor de vakken. Maar een diploma van onze school betekent ook dat een leerling heeft leren
samenwerken, kan omgaan met ICT, problemen op kan lossen, kritisch kan denken, duidelijk kan communiceren, goed met anderen
kan omgaan en creatief kan zijn.

Drie locaties
De locaties van het Almende College zijn kleinschalig georganiseerd in afdelingen en kernteams. Dat maakt de school voor
leerlingen, ouders én medewerkers overzichtelijk, herkenbaar en vertrouwd. Leerlingen van het Almende College krijgen
onderwijs en begeleiding in een veilige omgeving met veel persoonlijke aandacht en betrokkenheid.

De drie locaties van het Almende College zijn:

Bluemers
onderbouw beroepsgericht, mavo-determinatie, havo-determinatie, mavo
Pastoor Bluemersplein 2
7064 BK Silvolde
0315-324081
info@almende-bluemers.nl
www.almende-bluemers.nl

Wesenthorst
beroepsgericht (incl. BB+), mavo-determinatie, havo-determinatie, mavo
Heggenseveld 1
7071 WL Ulft
0315-630000
info@almende-wesenthorst.nl
www.almende-wesenthorst.nl

Isala
havo, vwo (atheneum en gymnasium), vwo+ en Technasium
Laan van Schuylenburch 8
7064 AL Silvolde
0315-327041
info@almende-isala.nl
www.almende-isala.nl

BB+
BB+ staat voor basisberoepsgericht-plus en is bedoeld voor leerlingen die bij hun beroepsopleiding extra ondersteuning
nodig hebben. Zij werken op hun eigen niveau in een kleine klas met veel aandacht van een vaste groep docenten op een eigen
leerplein. Zo worden deze leerlingen goed voorbereid op een beroepsproﬁel in leerjaar 3 en 4. Het leren gebeurt vooral praktisch.
Laat een leerling zien meer te kunnen, dan krijgt hij/zij extra lesstof waardoor opstromen naar kaderniveau mogelijk is.
Beroepsgericht
Leerlingen bij wie een beroepsgerichte opleiding past, werken in leerjaar 1 en 2 in ongedeelde klassen basisberoepsgerichte en
kaderberoepsgerichte leerweg. Zit er meer in, dan is opstromen naar mavo mogelijk. In leerjaar 2 bereiden ze zich voor op één van
de vijf proﬁelen (Bouwen, Wonen en Interieur, Economie & Ondernemen, Produceren, Installeren en Energie, Horeca, Bakkerij en
Recreatie of Zorg & Welzijn) in leerjaar 3 en 4. Dan is het ook mogelijk zo te kiezen, dat de opleiding precies past bij ieders interesses
en capaciteiten. Een beroepsgerichte opleiding is een perfecte basis voor het mbo.
Mavo-determinatie
Deze klassen zijn bedoeld voor leerlingen van wie de basisschool niet helemaal zeker weet of beroepsgericht of mavo de beste keus
is, maar wel zien dat de leerling nog doorgroeit. In leerjaar 1 en 2 krijgen deze leerlingen les op mavoniveau in een relatief kleine
klas. Door meer herhaling en extra herkansingen stromen de meesten door naar mavo 3.
Havo-determinatie
Voor deze klassen geldt hetzelfde principe als bij mavo-determinatie. De basisschool twijfelt over havo, maar ziet wel groei. In
leerjaar 1 en 2 krijgen havo-d leerlingen les op havoniveau en worden tegelijkertijd getraind in zelfstandiger worden. Net zoals op
het Isala zijn er lessen Technasium.

Mavo
De mavo is het hoogste niveau van het vmbo en een goede algemeen vormende opleiding met voor later veel mogelijkheden. Haalt
een leerling hoge cijfers en is hij/zij bereid hard te willen werken? Dan bestaat er de mogelijkheid op te stromen naar de havo. Met
de mavo als basis is er een perfecte aansluiting op het mbo en op havo 4 op het Isala.
Havo, vwo (atheneum en gymnasium)
Ook op het Isala krijgen leerlingen alle ruimte voor ontwikkeling. In de eerste twee jaren zitten de leerlingen van havo en vwo bij
elkaar. Alle havo- en vwo-leerlingen volgen vanaf de brugklas vier stromingen: Technasium, Kunst & Cultuur, Internationaliseren en
Sport & Gezondheid.
Het havo is een goede algemeen vormende opleiding die leerlingen voorbereidt op het hoger beroepsonderwijs.
Het vwo is de hoogste opleiding in het voortgezet onderwijs en bereidt voor op hogeschool en universiteit.
Vwo+
Er zijn aparte groepen vwo+ voor leerlingen die nog meer kunnen. Zij gaan
sneller door de stof, zodat er ruimte ontstaat voor verdieping
en voor extra uitdagende opdrachten en projecten.

Naar het Almende College
De toelating voor het Almende College vindt plaats via de Doorstroomcommissie (DC). De DC bestaat uit vijf directeuren
van basisscholen uit de regio en vier directieleden van het Almende College. Deze ervaren onderwijsmensen onderzoeken
bovendien ieder jaar of de aangemelde leerlingen op het Almende College zich volgens verwachting ontwikkelen.
De procedure rondom aanmelding en toelating verloopt op de volgende wijze:
1.

In de eerste helft van dit schooljaar heeft u een gesprek op de basisschool over de beste keus voor het door
uw kind te volgen niveau in het voortgezet onderwijs. De basisschool geeft vóór 1 maart 2017 een advies.

2. U meldt uw dochter of zoon vóór half maart via de basisschool aan bij de DC van het Almende College. De
basisschool stuurt de DC het advies, het aanmeldingsformulier en het onderwijskundig rapport, aangevuld met
gegevens over begrijpend lezen, rekenen, spelling en lezen uit het leerlingvolgsysteem (LVS) van groep 6, 7 en 8.
Voor basisscholen zijn volgende LVS-scores in
voorgaande jaren adequaat gebleken:

Begrijpend lezen en rekenen wegen het zwaarst in advisering.
De volgende LVS-scores voor begrijpend lezen en rekenen zijn
in voorgaande jaren adequaat gebleken:

Brugklas

Richtlijn toelaatbaarheid met LVS

Perspectief

vwo

havo

mavo

kader

basis

vmbo-basis

overwegend V-scores

Begrijpend lezen

I

II

III

III/IV

IV/V

vmbo-kader

overwegend IV-scores

Rekenen en wiskunde

I

II

III

III/IV

IV/V

vmbo-TL/mavo*

overwegend III-scores,
met af en toe een IV-score

havo**

overwegend II-scores,
met af en toe een III-score

vwo/gymnasium

overwegend I-scores,
met af en toe een II-score

* Voldoen de resultaten van een leerling net niet voor een mavo-advies, maar blijkt uit het LVS en het
onderwijskundig rapport dat de leerling doorgroeit en een goed perspectief heeft om uiteindelijk mavo-examen te
doen, dan kan deze leerling worden geplaatst in mavo-determinatie. Na uiterlijk twee leerjaren wordt besloten of
deze leerling verder gaat in het derde leerjaar mavo (of in het derde leerjaar van de (kader)beroepsgerichte leerweg
op de locatie Wesenthorst).
** Voldoen de resultaten van een leerling net niet voor een havo-advies, maar blijkt uit het LVS en het
onderwijskundig rapport dat de leerling doorgroeit en een goed perspectief heeft om uiteindelijk havo-examen te
doen, dan kan deze leerling worden geplaatst in havo-determinatie. Na uiterlijk twee leerjaren wordt besloten of
deze leerling verder gaat in het derde leerjaar havo op de locatie Isala of in het derde leerjaar mavo.
3. Bert Woolschot, contactpersoon van de DC, neemt met de basisschool contact op over de aangemelde
leerlingen.
4. Half april komen de leden van de DC bij elkaar en nemen een toelatingsbesluit waarbij het advies van
de basisschool bindend is. Alleen bij toelating tot vwo+ gelden aanvullende criteria. De DC neemt op basis
hiervan een besluit.
5. U ontvangt via de basisschool een brief van de DC waarin staat welke leerroute uw kind gaat volgen. U
tekent altijd voor akkoord onder voorbehoud; de score van de eindtoets kan voor de basisschool namelijk
aanleiding zijn een ander advies te geven.
6. Eind mei worden leerlingen besproken van wie de basisschool het advies herzien heeft. U ontvangt
uiterlijk begin juni via de basisschool een brief van de DC waarin staat welke leerroute uw kind gaat
volgen.

Niet mee eens?
Het advies van de basisschool is bij wet bindend voor plaatsing in het voortgezet onderwijs. U kunt daartegen niet bij de DC in
beroep gaan. ***
*** Was het advies vwo+ en besluit de DC anders, dan kunt u bezwaar aantekenen bij Bert Woolschot, contactpersoon van de
DC. Hij neemt dan opnieuw contact op met de basisschool. Daarna neemt de DC een deﬁnitief besluit dat met de basisschool en
de ouders gecommuniceerd wordt.
Extra ondersteuning algemeen
Heeft uw kind een extra ondersteuningsbehoefte, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met de locatie van het Almende College
waar uw kind naar verwachting naartoe gaat. U bespreekt met de locatie wat zij voor uw kind wel of niet kan betekenen. Het Almende
College streeft ernaar voor alle kinderen een plek binnen de eigen school te vinden. Aan bepaalde leerlingen kan mogelijk niet de
gewenste ondersteuning geboden worden. Zij worden voorgedragen aan de toewijzingscommissie van het Samenwerkingsverband
Doetinchem e.o. dat een besluit neemt waar desbetreﬀende leerlingen geplaatst worden, bijvoorbeeld in het speciaal onderwijs.
Extra ondersteuning in beroepsgerichte leerwegen
Als uw kind extra ondersteuning en aandacht nodig heeft in de vorm van wat voorheen leerwegondersteunend onderwijs genoemd
werd, kan het hiervoor in aanmerking komen. Uw kind moet daarvoor voldoen aan criteria die de basisschool met u zal bespreken. Leerlingen kunnen afhankelijk van hun ondersteuningsbehoefte geplaatst worden in een klas bb+, maar ook in een klas beroepsgericht.
Plaatsingsbeleid en kwaliteit
Het Almende College hanteert voor leerlingen die aangemeld worden voor beroepsgericht, mavo-d, mavo of voor havo-d een
plaatsingsbeleid. Daarmee willen we de kleinschaligheid en de kwaliteit van de locaties Bluemers en Wesenthorst waarborgen.
Bent u van mening dat vanwege bijzondere omstandigheden plaatsing van uw kind op een andere locatie gegrond is, dan kunt
u dat onderbouwd met argumenten aangeven bij Bert Woolschot, de contactpersoon van de Doorstroomcommissie, via
DC@almendecollege.nl.

Wie, wat, waar?
De leerlingen van basisscholen uit Breedenbroek, De Heurne, Dinxperlo, Etten Gaanderen, Silvolde, Sinderen,
Terborg, Varsseveld en Westendorp die worden aangemeld voor beroepsgericht, mavo-d, mavo of voor havo-d
worden geplaatst op de locatie Bluemers in Silvolde.
De leerlingen van basisscholen uit Azewijn, Gendringen, Megchelen, Netterden, ’s-Heerenberg, Stokkum, Ulft en
Varsselder die worden aangemeld voor beroepsgericht, mavo-d, mavo of voor havo-d worden geplaatst op
de locatie Wesenthorst in Ulft.

Welkom
U en uw kind(eren) zijn van harte welkom op onze dagen. Wilt u buiten de open dagen om één
of meer locaties van het Almende College bezoeken, dan kan dat. Als u een mail naar
DC@almendecollege.nl stuurt, wordt er met u een afspraak gemaakt.

