
Verkorte plaatsingsregeling Zeven Linden College

1. Het Zeven Linden College  plaatst op basis van het schooladvies van de basisschool de groep 8

leerling in het eerste brugklasjaar.

2. Ouder(s) of verzorger(s) melden hun zoon/dochter voor 31 maart 2022 aan voor de eerste

klas van het Zeven Linden College: digitaal aanmeldingsformulier.

Zie: https://aanmelding.ooz.nl/

3. Elke basisschool levert uiterlijk eind maart het schooladvies bij het Zeven Linden College in.

Zie: https://inlichting.ooz.nl/

4. De basisschool geeft een schooladvies aan het Zeven Linden College. Het schooladvies is

degelijk onderbouwd en gebaseerd op het leerlingvolgsysteem (o.a. LVS van de groep 6-7-8,

eventueel NIO en relevante leerlingkenmerken). In geval van twijfel neemt de basisschool  in

overleg met het voortgezet onderwijs de NIO af.

5. De plaatsing op grond van de aanmelding heeft in eerste termijn een voorlopig karakter.

Indien daartoe aanleiding is, neemt de zorgcoördinator contact op met de basisschool.

6. Definitieve plaatsing van de leerling vindt plaats na de uitslag van de eindtoets. Hier geldt

eveneens dat, indien daar aanleiding toe is, overleg met de basisschool plaatsvindt door de

zorgcoördinator.

Plaatsingscommissie

1. De plaatsingscommissie van het Zeven Linden College bestaat uit de zorgcoördinator en de

onderwijscoördinator. De plaatsingscommissie van het Zeven Linden College plaatst de

leerlingen op basis van de informatie van ouders en basisschool, zodat er sprake kan zijn van

een zorgvuldige plaatsing.

Terugkoppeling van resultaten

De basisschool krijgt het eerste leerjaar het overgangsrapport van hun voormalige leerlingen

toegestuurd. Op deze wijze kan de basisschool inzicht verwerven in de vorderingen en deze

terugkoppelen aan het LVS en het gegeven advies. Bij onduidelijkheden wordt overleg op prijs

gesteld. Het tweede leerjaar krijgt de basisschool het definitieve leerwegadvies en de cijfers

van het overgangsrapport. Op grond van deze resultaten kan de basisschool de inventarisatie

van de Inspectie voor wat betreft het basisschooladvies en plaatsing in leerjaar 3 evalueren.

Hier geldt tevens dat overleg op prijs wordt gesteld.
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