Stappen bij het aanmelden en plaatsen van een leerling bij CSG Reggesteyn
1. Aanmelding
Welk schooltype past het beste bij uw zoon of dochter? Het primair onderwijs(de basisschool) meldt uw
kind aan voor een leerweg op Reggesteyn. Welke dat is, hangt af van meerdere zaken: het
leerlingvolgsysteem, uw ervaringen en de wens van ouders en kind. De aanmelding vindt plaats vóór
een bepaalde datum, die bij de basisschool bekend is.
Voor elke leerweg gelden richtlijnen. Reggesteyn heeft een toelatingscommissie. Die bekijkt de
binnengekomen aanmeldingen. Wanneer een aanmelding afwijkt van de richtlijnen, vragen wij de keuze
voor een leerweg duidelijk schriftelijk te motiveren.
2. (Voorlopige) plaatsing
De toelatingscommissie bespreekt alle aangemelde leerlingen. We toetsen elke aanmelding (volgens de
richtlijnen). Voldoet de aanmelding aan de richtlijnen, dan plaatsen we de leerling in de gevraagde
leerweg. Het kan dat de aanmelding niet aan de richtlijnen voldoet of onvoldoende gemotiveerd is. Dan
plaatsen we de leerling (voorlopig) in de leerweg die het dicht bij de richtlijnen ligt. Daarna nemen we
contact op met de school die de leerling heeft aangemeld. We vragen dan een verdere motivering van
de aanmelding.
3. Overleg
Reggesteyn voert overleg met de scholen die leerlingen hebben aangemeld. Dit overleg duurt enkele
weken. Het resultaat is een gemotiveerde, definitieve plaatsing. Meestal houden we radiostilte in acht. In
dit stadium informeren we u als ouder(s) nog niet over de plaatsing. In overleg maken we hierop soms
een uitzondering.
4. Bericht
Na de overlegperiode ontvangen ouders van leerlingen (die naar Reggesteyn gaan) een brief. Hierin
staat de definitieve plaatsing van uw zoon of dochter. Bent u het niet eens met de plaatsing? Dan kunt u
hierover in gesprek gaan met het basisonderwijs. Wanneer de basisschool instemt met uw motivering,
kan de leerkracht aan onze toelatingscommissie vragen de plaatsing te heroverwegen. Na deze ronde is
geen beroep meer mogelijk, de plaatsing wordt definitief.
Dakpanleerlingen
Reggesteyn kent dakpanleerlingen. Een beperkt aantal leerlingen kan via het dakpansysteem aanhaken
op een hoger niveau, bijvoorbeeld tl-havo of havo-atheneum.

Kans bepalen
Iedere leerling functioneert op een bepaald niveau, sommige leerlingen komen mogelijk in
aanmerking voor een ander niveau. De leerkracht van de basisschool en de ouders kunnen dit
aangeven. Op basis van het leerlingvolgsysteem, de inzet en motivatie blijkt of de leerling een reële
kans heeft door te groeien naar het andere niveau.

Kies één leerweg
We plaatsen uw kind eerst in een (enkele) leerweg: vmbo-tl, havo of atheneum. Na deze plaatsing
besluit Reggesteyn welke leerlingen in aanmerking komen voor de dakpanregeling.
Dakpanleerlingen tl/havo hebben als basis een vmbo-tl-advies. De leerkracht kan plaatsing in de
tl/havo-klas aanvragen. Voor dakpanleerlingen havo/atheneum geldt een havo-advies met een
doorgroeimogelijkheid naar het atheneum.
Voor een zorgvuldige en juiste afhandeling van de plaatsing is het belangrijk dat de leerkracht één
(het laagste) advies invult op het aanmeldingsformulier.

