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Algemeen.
Voor leerlingen die het Praktijkonderwijs willen volgen geldt dat er een
Toelatingsverklaring Praktijkonderwijs (TLV Pro) moet zijn. In onze regio wordt
deze afgegeven door de PCL Pao van het Samenwerkingsverband Fryslân Noard.
De aanvraag hiervoor wordt verzorgd door onze school na aanmelding van de
leerling.
Om deze Toelatingsverklaring te krijgen moet een leerling aan een aantal
voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden betreffen de capaciteiten van de
leerling (iq 55-80) en de leerachterstand op een aantal leergebieden van
tenminste drie jaar.
Aanmelding voor Praktijkonderwijs geschiedt op basis van het advies dat door de
basisschool wordt gegeven. Dit gebeurt aan de hand van de Plaatsingswijzer
zoals die in Friesland wordt gehanteerd. Soms kan een nader onderzoek
noodzakelijk zijn. Voor leerlingen vanuit een school voor Voortgezet onderwijs
geldt een andere route.
Leerlingen die aangemeld worden bij onze school voor Praktijkonderwijs zijn voor
het grootste deel afkomstig uit het Basisonderwijs, er zijn echter ook leerlingen
die vanuit een andere vorm van Voortgezet onderwijs worden aangemeld. Voor
beide categorieën geldt een toelatingsprocedure zoals hieronder beschreven.

Aanmelding.
Het aanmelden van een leerling voor de school voor Praktijkonderwijs, de JJ
Boumanschool kan via het aanmeldingsformulier. Dit formulier kan zowel
schriftelijk als digitaal bij de school worden aangevraagd. Het
aanmeldingsformulier wordt deels door de toeleverende school ingevuld en deels
door de ouders / verzorgers van de leerling. Het ingevulde en ondertekende
formulier wordt door de toeleverende school of door de ouders ingeleverd bij de
administratie van onze school.
De aanmelding voor het nieuwe schooljaar dient liefst zo spoedig mogelijk te
worden genomen, scholen voor Voortgezet onderwijs hanteren een
aanmeldingsdatum van begin tot half maart. Vanwege het feit dat leerlingen
soms afgewezen worden door de VMBO school en dat daardoor deze datum niet
meer haalbaar is voor de aanmelding bij onze school maakt dat wij de
aanmeldingsdatum flexibel hanteren. Het kan zijn dat het aantal aanmeldingen
het maximaal toelaatbare aantal overschrijdt, dit in verband met de maximale
klassengrootte. In dat geval zal met de aanmelder naar een mogelijk andere
oplossing voor plaatsing op een school voor Praktijkonderwijs worden gezocht.

Toelatingsprocedure.
De toelatingsprocedure omvat in ieder geval de volgende onderdelen:
*Ouders /verzorgers / school / hulpverleners / instanties leggen contact met
school en ontvangen het “aanmeldingsformulier voor toelating tot het
Praktijkonderwijs” en het zgn. “ouderformulier”.
De school van herkomst en de ouders / verzorgers vullen het aanmeldingsformulier en het ouderformulier in.
*Leerling en ouders / verzorgers worden uitgenodigd voor een bezoek en een
gesprek op school.
* Wanneer het aanmeldingsformulier + het ouderformulier zijn ontvangen op de
JJ Boumanschool volgt er een beoordeling over de volledigheid van het
aangeleverde materiaal en vervolgens een beslissing door de toelatingscommissie . Besloten wordt:
- De leerling voldoet wel/niet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een
TLV PrO.
- Leerling past wel/niet binnen de omschrijving van ons ondersteuningsprofiel.
- Er moet een TLV Praktijkonderwijs aangevraagd worden bij de PCL Pao van het
SWV.
- Er is meer informatie nodig om te kunnen beslissen.

De leerling kan worden afgewezen om redenen dat er geen TLV kan worden
aangevraagd vanwege niet passende capaciteiten of niet passende
leerachterstand.
De leerling kan worden afgewezen omdat de betreffende leerling niet past binnen
het ondersteuningsprofiel van onze school. De onderwijsondersteuning die de
leerling nodig heeft kan niet binnen onze school geboden worden.
In dit geval worden ouders hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. In het
kader van de zorgplicht wordt samen met de ouders naar een passende
vervolgschool gezocht.
Indien een leerling toelaatbaar wordt geacht, worden de ouders hiervan op de
hoogte gesteld. De school zorgt voor de aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring
Praktijkonderwijs bij het SWV Fryslân Noard. Ouders worden in kennis gesteld
van zowel de aanvraag als de toewijzing door de PCL Pao van deze verklaring.

Toelatingsprocedure voor Zij-instromers.
Zij-instromers zijn leerlingen die vanwege een verhuizing van een andere school
voor Praktijkonderwijs naar de JJ Boumanschool komen.
Zij-instromers kunnen ook leerlingen zijn die vanuit een andere vorm van
Voortgezet onderwijs, meestal een VMBO school, komen en niet in staat bleken
te zijn deze opleiding te voltooien.
De toelatingsprocedure voor deze leerlingen omvat in ieder geval de volgende
onderdelen:
*Ouders /verzorgers / school / hulpverleners / instanties leggen contact met
school en ontvangen het “aanmeldingsformulier voor toelating tot het
Praktijkonderwijs” en het zgn. “ouderformulier”.

*Leerling en ouders / verzorgers worden uitgenodigd voor een bezoek en een
gesprek op school.
* Wanneer het aanmeldingsformulier + het ouderformulier zijn ontvangen op de
JJ Boumanschool volgt er mede op basis van het gevoerde gesprek een
beslissing door de toelatingscommissie . Besloten wordt:
- De leerling heeft een TLV verklaring voor Praktijkonderwijs of voldoet wel/niet
aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een TLV PrO.
- Leerling past wel/niet binnen de omschrijving van ons ondersteuningsprofiel.
- Er moet een aanvraag tot toelaatbaarheid voor het Praktijkonderwijs bij de PCL
Pao van het SWV worden gedaan via de zgn. “Bijzondere regeling”.
- Er is meer informatie nodig om te kunnen beslissen.

Indien over de leerling gerede twijfels bestaan omtrent de mogelijkheden van de
zorgondersteuning (zie zorgprofiel) die onze school de leerling kan bieden, dan
wordt aan de ouders een samenwerkingsovereenkomst naar het model van het
SWV aangeboden.
In dit geval wordt de beslissing tot toelating voor een periode van vier weken
uitgesteld, en wordt de leerling in deze periode op school toegelaten tot de
lessen waarbij gekeken wordt of de leerling op onze school het juiste
onderwijsaanbod en de gepaste zorgondersteuning kan krijgen.
Indien de leerling na deze periode definitief tot de school kan worden toegelaten,
worden de ouders / verzorgers hiervan op de hoogte gesteld.
Indien na deze periode gebleken is dat de leerling niet kan worden toegelaten
worden de ouders / verzorgers hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. In het
kader van de zorgplicht wordt samen met de ouders naar een passende andere
schoolsoort gezocht.

Indien de leerling wordt toegelaten tot de JJ Boumanschool ontvangen de ouders
/ verzorgers:
*Een kopie van de TLV Pro (wanneer deze nog niet was afgegeven).
*Info over de school en het schooljaar.
*Rooster, groepsindeling, mentor e.d.
*Informatie over schoolgeld, sportkleding, kluisjes enz.
Indien de leerling niet tot de JJ Boumanschool kan worden toegelaten, worden de
ouders / verzorgers op de hoogte gesteld van de mogelijkheid tot bezwaar.
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