Procedure toelating
zij-instromers JJB

Chr. school voor

Praktijkonderwijs
JJ Boumanschool
Birdaarderstraatweg 82 Dokkum

Wanneer een leerling van een andere school of onderwijssoort (een zogenaamde zijinstromer wordt aangemeld bij de chr. school voor Praktijkonderwijs, de JJ Boumanschool
te Dokkum, geldt de volgende toelatingsprocedure:
1. Ouders /verzorgers /school / hulpverleners / instanties leggen contact met school.
2. Aan de school van herkomst wordt om informatie gevraagd, dit .
3. Leerling en ouders / verzorgers / hulpverleners worden uitgenodigd voor
een bezoek en een gesprek op school.
(3a. Schoolgids en voorlichtingsmateriaal worden vooraf toegestuurd of tijdens het gesprek
uitgereikt).
4. Aanmeldingsformulieren + Ouderformulieren van het Praktijkonderwijs worden uitgereikt
aan de ouders/ verzorgers van de zij-instromer.
School van herkomst vult blz. 3 & 4 van het aanmeldingsformulier in (=onderwijskundig
rapport).
Ouders vullen blz. 1 & 2 van het aanmeldingsformulier in en het ouderformulier.

5. Aanmeldingsformulier + Ouderformulier zijn ontvangen op JJB.

6. De school doet een inventarisatie:
-Is er een TLV Praktijkonderwijs?
-Zijn er voldoende gegevens betreffende de leerling?
6.a. Zo niet, dan neemt de school contact op met de toeleverende school.

6. Beslismoment door de Toelatingscommissie van de JJ Boumanschool. Dit vindt
plaats binnen 2 weken bij volledigheid dossier. 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 nog een TLV Praktijkonderwijs aangevraagd worden bij de PCL Pao van het SWV
* Er is meer informatie nodig om te kunnen beslissen.
7.a. Indien de leerling wordt afgewezen om redenen dat er geen TLV kan worden
aangevraagd vanwege niet passende capaciteiten of niet passende leerachterstand, of dat
de betreffende leerling niet past binnen het ondersteuningsprofiel van onze school, worden
ouders hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. In het kader van de zorgplicht wordt
samen met de ouders en de aanleverende school naar passende alternatieven gezocht.
7.b. Indien een leerling toelaatbaar wordt geacht, worden ouders op de hoogte gesteld.
7.c. Indien voor de leerling nog een TLV Praktijkonderwijs moet worden aangevraagd,
worden de ouders hiervan op de hoogte gesteld.
8. Indien over de leerling gerede twijfels bestaan omtrent de mogelijkheden van de
zorgondersteuning (zie het zorgprofiel van de JJ Boumanschool) die onze school de leerling
kan bieden, dan wordt aan de ouders een overeenkomst voorlopige toelating ter
ondertekening aangeboden.
In dit geval wordt de beslissing tot definitieve toelating voor een periode

van vier weken uitgesteld.
8.a De leerling wordt in deze voorlopige periode ter observatie op school toegelaten tot de
lessen waarbij gekeken wordt of de leerling op onze school het juiste onderwijsaanbod en
de gepaste zorgondersteuning kan krijgen.
8.b. Indien na de periode van voorlopige toelating 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 en de aanleverende
school naar passende alternatieven gezocht.
8.c. Indien de leerling na de periode van voorlopige toelating definitief tot de school kan
worden toegelaten, worden de ouders / verzorgers hiervan op de hoogte gesteld.

9. Indien noodzakelijk wordt een aanvraag TLV opgestuurd naar de PCL Pao van het
Samenwerkingsverband Fryslân Noard.

10. Ouders / verzorgers worden van de PCL Pao beslissing schriftelijk op de hoogte gesteld.
Indien door de PCL Pao een beschikking wordt afgegevenj wordt aan de ouders
meegedeeld dat de leerling wordt toegelaten op de JJB.
Indien door de PCL Pao geen beschikking wordt afgegeven, worden de ouders uitgenodigd
om gezamenlijk een alternatief te zoeken.

11. 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.
11. Indien de leerling niet kan worden toegelaten worden de ouders / verzorgers op de
hoogte gesteld van de mogelijkheid tot bezwaar.

(versie 14-03-2016; Ap Maliepaard )

