
                                                                                                                                
 
 
 
Addendum toelatingsbeleid Terra Assen      
In dit addendum geeft Terra Assen aan op welke wijze zij nader invulling geeft aan het 
Toelatingsbeleid Terra VO. 
 
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 22.01 Noord- en Midden Drenthe 
Terra Assen maakt deel uit van het SWV VO 22.01 en onder regie van het SWV heeft de werkgroep  
10-14, samengesteld uit afgevaardigden van de diverse scholen VO en PO uit het SWV, de ‘Integrale 
Notitie PO/VO-beleid, Aanmelding schooljaar 2019-2020’ opgesteld. Genoemde notitie vormt samen 
met de ‘Notitie Toelatingsbeleid Terra VO’ een onlosmakelijk geheel. In de integrale notitie van het 
SWV wordt het proces van toelating in brede zin beschreven. Bovendien wordt nauwkeurig 
beschreven op basis van welke afspraken en acties betrokkenen elkaar in elk stadium van het 
toelatingsproces kunnen vinden. Hieronder volgt een beknopt overzicht van de inhoud van de 
notitie. Voor de volledige inhoud verwijzen we naar de Integrale Notitie PO/VO-beleid. 
 
Notitie PO/VO-beleid, aanmelding schooljaar 2019-2020: 
Geformuleerde uitgangspunten aanmelding en toelating 2019-2020; 
Totstandkoming advies PO; 
Beschrijving procedure aanmelding en toelating; 
Procedure in geval van bijzonderheden; 
Aanvullende toelatingsvoorwaarden 
Procedure met (extra) ondersteuning en/of Jeugdzorg van PO naar VO; 
Bijlage: Stappenplan aanmelding voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 
 
Aanmelding Terra Assen leerjaren 2 en 3     
Jaarlijks stromen leerlingen vanuit de VO-scholen uit de regio ons 2e en 3e leerjaar in. Hiervoor geldt 
dat het kan voorkomen dat belangstellende leerlingen niet geplaatst kunnen worden vanwege 
plaatsgebrek. In de procedure van klassensamenstelling genieten de zittende Terra-leerlingen 
voorrang, de overige plaatsen worden beschikbaar gesteld aan externe leerlingen. Er wordt qua 
plaatsing gewerkt in volgorde van aanmelding. Uiterlijk begin juli communiceren we over de 
definitieve mogelijkheden en zullen externe leerlingen naar mogelijkheden worden geplaatst. 
 
Datum aanleveren aanmelding leerlingen voor leerwegen VMBO zonder LWOO en hGL 
Basisscholen/ouders leveren uiterlijk 15 maart 2019 de benodigde informatie voor aanmelding aan 
bij de vestiging, bestaande uit een compleet aanmeldingsformulier, inclusief ouderdeel, 
onderwijskundig rapport en voorzien van handtekeningen van alle betrokkenen. 
 
Datum voor aanmelding leerlingen die in aanmerking komen voor lwoo / pro 
Basisscholen/ouders leveren uiterlijk 1 december 2018 de benodigde informatie voor aanmelding 
aan bij de vestiging, bestaande uit een compleet aanmeldingsformulier, inclusief ouderdeel, 
onderwijskundig rapport, zorgrapporten ouders/school, dit alles voorzien van handtekeningen van 
alle betrokkenen. 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                
Aanvullende toelatingseisen voor sportklas  
Om tot de sportklassen (BB of KGT) toegelaten te kunnen worden dienen de daarvoor aangemelde 
leerlingen de toelatingsmiddag bij te wonen, waar ze worden beoordeeld op relevante aspecten als 
motorische vaardigheden, conditie, spelinzicht, spelvaardigheden, samenwerken/spelen, 
leerbaarheid, omgaan met regels/instructie en doorzettingsvermogen. 
Bovendien maken een door de leerling opgestelde motivatiebrief en door de gymleerkracht van de 
basisschool aangeleverde informatie, deel uit van het toelatingsbesluit. 
 
Aanvullende toelatingseisen voor cultuurklas 
Ook voor de cultuurklas (KGT) geldt dat de leerlingen na aanmelding voor deze themaklas worden 
uitgenodigd voor een toelatingstraject, waarin de geschiktheid wordt beoordeeld.  
Een huiswerkopdracht met vervolgens een motivatiegesprek en opdracht op school, maken deel uit 
van dit traject. Bekeken wordt of de leerlingen over de vereiste basisvaardigheden beschikken om 
volop van het programma te kunnen profiteren.   
 
Toelating tot het Groene Lyceum Terra Assen 
Leerlingen die willen worden toegelaten tot het Groene Lyceum worden in een lagere leerweg 
geplaatst dan het basisschooladvies aangeeft. Dit mag alleen op nadrukkelijk verzoek van de ouders. 
Voordat uw kind in het Groene Lyceum  wordt geplaatst dienen de ouders hiervoor schriftelijk 
toestemming te geven. 
 
Toelatingscommissie 
De centrale toelatingscommissie Terra Assen bestaat uit de volgende personen: 
 
Mevrouw H. Benda, afdelingsdirecteur van het Groene Lyceum  
Mevrouw I. Duit, leerlingcoördinator van het Groene Lyceum 
Mevrouw A. Dogterom-Duijm, leerlingcoördinator KB 2-3-4 
Mevrouw M. Krüger-Noord, verantwoordelijk toelating BB/KB/GT 2-3-4  
De heer B.Bos, afdelingsdirecteur BB 2-3-4 
De heer K. Izelaar, afdelingsdirecteur GT 2-3-4 
De heer D. van der Donk, zorgcoördinator/gedragsadviseur  
De heer E. van der Laan, leerlingcoördinator GT 2-3-4  
Mevrouw M. Assendorp, leerlingcoördinator brugklas BB 1 en KGT 1 
De heer M. Eusterbrock, coördinator toelating LWOO en leerlingcoördinator BB 2-3-4  
De heer B. Seubers, verantwoordelijk toelating leerjaar 1 en 2 
De heer H.G. Hidskes, afdelingsdirecteur BB 1, KGT 1 en KB 2-3-4, tevens voorzitter 
toelatingscommissie  
 
 
 
 
Harry Hidskes 


