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WIJZIGINGEN T.O.V. AANNAMEBELEID 2019-2020 
 

 De paragrafen over doorstroom van mavo-4 naar havo-4 en van havo-5 naar vwo-5 

(pagina 6 en 7) zijn aangepast aan nieuwe wetgeving over doorstroming.   
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TOELATING IN LEERJAAR 1 

 

Uitgangspunten 

1. Lyceum Elst biedt een onderwijsplek voor mavo, havo en vwo leerlingen. 
2. Lyceum Elst neemt het basisschooladvies over.  

3. Lyceum Elst volgt de procedure zoals deze is vastgesteld in de regio Arnhem en/of regio 
Overbetuwe. (zie website www.swv2506.nl) 
 

Procedure aanmelding 

 Tot uiterlijk 15 maart kunnen ouder(s)/verzorger(s) door middel van ons 
aanmeldingsformulier een verzoek tot toelating doen op onze school.  

 De aanmelding van een leerling is compleet indien de volgende documenten in bezit zijn 
van Lyceum Elst:   
- Een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier. 

- Het originele adviesformulier van de basisschool (wordt door Lyceum Elst opgevraagd bij 

de basisschool). 

- Het onderwijskundigrapport (okr) van de basisschool (wordt door Lyceum Elst opgevraagd 

bij de basisschool). 

 Uiterlijk twee weken nadat alle documenten zijn ontvangen en de aanmelding dus 
compleet is, krijgen ouder(s)/verzorger(s) een schriftelijke bevestiging hiervan. 

 Uiterlijk 6 weken nadat de aanmelding compleet is, krijgen ouder(s)/verzorger(s) en 
leerlingen een schriftelijke bevestiging of de leerling is aangenomen.  

 Ouders van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben in het kader van Passend 
Onderwijs geven dit aan op het aanmeldingsformulier.  

 Leerlingen die worden aangemeld na 15 maart worden op een wachtlijst geplaatst. 
Uiterlijk 6 weken nadat de aanmelding compleet is, krijgen ouder(s)/verzorger(s) en 
leerlingen een schriftelijke bevestiging of de leerling is aangenomen. 

 Bijgestelde adviezen worden, indien opnieuw aangemeld voor 1 juni, meegenomen bij 
de plaatsing van leerlingen. 

  

Procedure plaatsing 

In principe worden de leerlingen op Lyceum Elst als volgt geplaatst:  

 Leerlingen met een mavo examenadvies worden geplaatst in de mavo brugklas. 

 Leerlingen met een mavo examenadvies waarbij de basisschool in het 
onderwijskundigrapport aangeeft dat plaatsing in een mavo/havo brugklas wenselijk is, 
worden geplaatst in de mavo/havo brugklas. Leerlingen die lager dan een III hebben 
gescoord voor begrijpend lezen of rekenen worden niet geplaatst in de mavo/havo klas 
maar in de mavo brugklas.  

 Leerlingen met een havo examenadvies worden geplaatst in de havo/vwo brugklas tenzij 
de basisschool aangeeft dat plaatsing in een mavo/havo klas wenselijk is. Echter indien 
een leerling voor begrijpend lezen en/of rekenen een III heeft gescoord kan deze 
leerling ook geplaatst worden in de mavo/havo brugklas.  

 Leerlingen met een vwo examenadvies worden geplaatst in de vwo brugklas tenzij de 
basisschool aangeeft dat plaatsing in een havo/vwo klas wenselijk is. Echter indien een 
leerling voor begrijpend lezen en/of rekenen een II heeft gescoord kan deze leerling ook 
geplaatst worden in de havo/vwo brugklas.  

http://www.swv2506.nl/
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 Leerlingen die naar aanleiding van de gemaakte eindtoets een hoger advies van de 
basisschool meekrijgen moeten zich opnieuw aanmelden d.m.v. een 
aanmeldingsformulier. (alleen invullen gegevens leerling, aanmelding voor welk leerjaar 
en niveau blok 1en 4) Deze leerlingen worden geplaats mits er nog plaats is in de reeds 
geformeerde klassen en de het bijgestelde advies gemeld is voor 1 juni. 

 Uiterlijk 15 mei ontvangen de ouder(s)/verzorger(s) bericht of hun zoon of dochter 
geplaatst is op Lyceum Elst.  

 

INSTROOM VANUIT ANDERE VO OPLEIDINGEN 
 

Uitgangspunten:  

 Lyceum Elst biedt een onderwijsplek voor mavo, havo en vwo leerlingen. 

 Lyceum Elst neemt het plaatsingsniveau van een andere school voor VO over. 

 Uit contact van Lyceum Elst met de toeleverende school blijkt dat er een positief advies 
wordt meegegeven voor de opleiding waarvoor de leerling wordt ingeschreven. 

 Lyceum Elst kan alleen leerlingen toelaten indien het onderwijsprogramma van een 
andere school aansluit bij het onderwijsprogramma van Lyceum Elst (vakken, 
vakkenpakketten, profielen, PTA enz.).   

 Tussentijdse instroom is alleen mogelijk indien er ruimte is in het desbetreffende 
leerjaar en niveau. Er wordt niet alleen gekeken naar het aantal leerlingen 
(kwantitatief) maar ook naar de klassensamenstelling (aantal leerlingen met een extra 
ondersteuningsbehoefte).  

 In verband met de opbouw van het eindexamen kunnen leerlingen niet instromen in een 
eindexamenjaar.  

 Voor leerlingen die een extra ondersteuningsbehoefte hebben wordt gekeken of Lyceum 
Elst deze ondersteuning kan bieden.  

  

Procedure 

 

 Voordat een leerling zich aanmeldt op Lyceum Elst heeft er een kennismakingsgesprek 
plaatsgevonden tussen leerling, ouder(s) en de school met leden van de 
toelatingscommissie. 

 Een leerlingen is pas toelaatbaar nadat een compleet leerlingdossier in het bezit is van 
Lyceum Elst.  

 Het dossier moet direct van de school van herkomst naar het Lyceum Elst gestuurd 
worden. 

 Indien aan de uitgangspunten en procedure is voldaan kan een leerling geplaatst worden 
op Lyceum Elst.  
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DOORSTROOM 4 VMBO-TL/GL/MAVO NAAR 4 HAVO 
Leerlingen die geslaagd zijn voor hun vmbo-gl, vmbo-tl/mavo opleiding zijn toelaatbaar indien 

ze slagen met extra vak. De procedure is als volgt: 

 De aanvraag schriftelijk geschiedt vóór 1 mei van het jaar waarin de vmbo-t/mavo 
leerling examen doet. Dit geldt ook bij interne doorstroom. 

 De leerling kiest een vakkenpakket dat aansluit bij zijn/haar vakkenpakket van vmbo-gl 
/tl/mavo, met 7 vakken. 

 Er vindt een intakegesprek met leden van de toelatingscommissie plaats. 
 

Van een kansrijke overstap, gericht op een havodiploma en het succesvol doorlopen van een 
hbo-opleiding is sprake indien:  
 

 Het gemiddelde cijfer op de eindexamenlijst minimaal 6,8 is, in het bijzonder voor de 
vakken Nederlands, Engels en wiskunde. 

 Er een positief advies is van de school van herkomst. 

 Voor leerlingen die een extra ondersteuningsbehoefte hebben wordt gekeken of Lyceum 
Elst deze ondersteuning kan bieden. 

 Leerlingen die wiskunde B kiezen, halen minimaal een 7,0 voor de wiskunde op hun 
eindlijst. Leerlingen worden na het examen mavo uitgenodigd om tijdens fLEx-uren 
eventuele vragen te stellen aan de docenten wiskunde.  

 Indien het vakkenpakket niet volledig aansluit een inhaalprogramma voorafgaand aan de 
start in havo 4 succesvol wordt afgesloten. 

 

De toelatingscommissie beslist over toelating. De toelatingscommissie neemt één van de 

volgende beslissingen: 

 

 De leerling is toelaatbaar. 

 De leerling is niet toelaatbaar, met dien verstande dat, aanpassing van het gewenst 
profiel of een aanvullend programma/toets tot een ander besluit zou kunnen leiden. 

 De leerling is niet toelaatbaar. 
 

Leerlingen die voldoen aan de criteria worden toegelaten als er plaats is. 
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DOORSTROOM 5 HAVO NAAR 5 VWO 
Leerlingen die geslaagd zijn voor hun havo opleiding zijn toelaatbaar. 

De procedure is als volgt: 

 

 De aanvraag schriftelijk geschiedt vóór 1 mei van het jaar waarin de havoleerling 
examen doet. Dit geldt ook bij interne doorstroom. 

 De leerling kiest een vakkenpakket dat dat aansluit op het gevolgde pakket op de havo. 

 Er een intakegesprek met leden van de toelatingscommissie heeft plaatsgevonden. 
 

Van een kansrijke overstap, gericht op een vwo-diploma en het succesvol doorlopen van een 
wo-opleiding is sprake indien:  
 

 Het gemiddelde cijfer op de eindexamenlijst minimaal 6,8 is, in het bijzonder voor de 
vakken Nederlands, Engels en wiskunde. 

 Op de havo is de vwo-route (met extra vak en een tweede moderne vreemde taal) 
gevolgd. 

 Er een positief advies is van de school van herkomst. 

 Voor leerlingen die een extra ondersteuningsbehoefte hebben wordt gekeken of Lyceum 
Elst deze ondersteuning kan bieden. 

 Indien het vakkenpakket niet volledig aansluit een inhaalprogramma voorafgaand aan de 
start in vwo 5 succesvol wordt afgesloten. 

 

 

De toelatingscommissie beslist over toelating. De toelatingscommissie neemt één van de 

volgende beslissingen: 

 

 De leerling is toelaatbaar. 

 De leerling is niet toelaatbaar, met dien verstande dat, aanpassing van het gewenst 
profiel of een aanvullend programma/toets tot een ander besluit zou kunnen leiden. 

 De leerling is niet toelaatbaar. 
 

Leerlingen die voldoen aan de criteria worden toegelaten indien er plaats is. 
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5  INSTROOM VANUIT NIET VO SCHOLEN  
 Leerlingen die reeds onderwijs hebben genoten op een roc zijn niet plaatsbaar op 

Lyceum Elst. 

 Leerlingen die reeds onderwijs hebben gevolgd op een hbo zijn niet plaatsbaar.  

 Leerlingen die niet ingeschreven staan bij een onderwijsinstelling zijn niet plaatsbaar.  

 Leerlingen die 18 jaar of ouder zijn, kunnen zich niet aanmelden. 
 

Toelatingscommissie 

Lyceum Elst heeft een toelatingscommissie. Deze bestaat uit conrectoren, coördinatoren, 

ondersteuningscoördinator, orthopedagoog en de decaan. De commissie kan in verschillende 

samenstelling bijeenkomen e.e.a. afhankelijk van leerjaar, niveau en ondersteuningsvraag. 

De commissie beslist over de aanmelding, toelating en plaatsing. In bijzondere 

omstandigheden kan van de bovenstaande criteria worden afgeweken. Daar beslist de 

toelatingscommissie over. 

Jaarlijks evalueert de toelatingscommissie of de geformuleerde uitgangspunten betreffende 

het aannamebeleid nog voldoen. 

 

 


