
Aanvullende informatie over aanmelding op het OVC 
 
Plaatsingsgarantie  

Ons schoolbestuur, de Almeerse Scholen Groep (ASG), garandeert dat in principe elke leerling op een 
middelbare school van de ASG kan worden geplaatst. Uitzondering hierop zijn leerlingen die speciale 
ondersteuning nodig hebben die reguliere scholen niet kunnen bieden.  

 

Inschrijving op meerdere scholen 

U kunt desgewenst uw kind op meerdere scholen inschrijven. U geeft dan op het aanmeldformulier 
aan welke school uw eerste voorkeur heeft.   

 

Leerlingen met een ondersteuningsvraag  

Het Oostvaarders College wil binnen haar mogelijkheden en in redelijkheid alle kinderen, ook de 
kinderen met een ondersteuningsvraag passend binnen het basisarrangement, de gelegenheid 
bieden regulier onderwijs te volgen. Voor kinderen die met een Ontwikkelingsperspectief (OPP) van 
de basisschool komen, kan in goed overleg met alle betrokkenen worden bekeken of onderwijs op 
het OVC haalbaar is. Natuurlijk spelen de ernst van de onderwijsbelemmering, de leeftijd van de 
leerling en de noodzakelijke interne en externe begeleiding een rol.  

 

Inschrijving voor leerjaar 2 en hoger  

Voor leerjaar 2 en hoger moeten leerlingen zich aanmelden vóór 1 april. De leerling moet dan wel 
havo- of vwo- advies hebben. Daarbij wordt ook het advies meegenomen van de afleverende school. 
Het kan voorkomen, dat we pas in de week van 6 t/m 10 juli definitief bericht kunnen geven over de 
plaatsing. Dit kan betekenen, dat we toch niet overgaan tot plaatsing.  

 
Regels bij tussentijdse instroom  
Bij tussentijdse instroom (van de ene middelbare school naar de andere), hebben wij een 
onderwijskundig rapport van de “oude” middelbare school nodig, met eventueel een 
Ontwikkelingsperspectief (OPP). Genoemd rapport wordt verstrekt door de ”oude” school. U hoeft 
dit rapport niet zelf op te vragen. Wij nemen na uw aanmelding zelf contact op met de “oude” 
school. Onze toelatingscommissie beslist daarna of de leerling kan worden toegelaten, en zo ja: op 
welk niveau en welk leerjaar. Een verlengd toelatingstraject wordt gestart als de school niet over 
voldoende informatie beschikt. De inhoud van het traject wordt met de ouders/verzorgers van de 
leerling besproken.  

Leerlingen van buiten Almere die zich tijdens het lopende schooljaar aanmelden (bijvoorbeeld 
vanwege verhuizing) proberen wij te plaatsen. Maar als dat niet mogelijk is, worden zij verwezen 
naar een coördinerende school die samen met u bekijkt welke school in Almere in dat geval het 
meest geschikt is.  

 


