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Inleiding
Het voortgezet vrijeschoolonderwijs in Zutphen wordt verzorgd op twee locaties: het Weerdslag en
de Dieserstraat. U meldt uw kind door middel van het aanmeldingsformulier aan bij de
aannamecommissie. Indien u uw kind in de Regge wilt plaatsen, volgt u de aannameprocedure van
de Regge.

Afspraken Zutphens Voortgezet onderwijs
Op alle Zutphense Scholen is aanmelding voor het komende schooljaar (2021-2022) mogelijk van 1
tot en met 15 maart 2021. Aanmeldingsformulieren zijn vanaf 1 maart 2021 op de website van de
scholen te vinden.
Ouders melden zelf hun kind aan via dit formulier. Alle formulieren moeten uiterlijk op 15 maart
voorafgaand aan het nieuwe schooljaar binnen zijn. Aanmeldingen die ná 15 maart binnenkomen,
worden alleen in behandeling genomen indien er naar het oordeel van de school plaats is.

Uitgangspunten van de Vrijeschool
Op de website www.vszutphen.nl vindt u informatie over de vrijeschool.

Aanmelding van een nieuwe leerling
●
●
●
●
●

U kunt informatie over de aanmeldingsprocedure downloaden via: www.vszutphen.nl.
U kunt uw kind vanaf 1 maart 2021 aanmelden via www.vszutphen.nl .
U ontvangt een ontvangstbevestiging per mail.
Indien uw kind aan de aannamecriteria voldoet en er voldoende plaats is, wordt uw kind
toegelaten, mits aan de eventuele zorgvraag voldaan kan worden.
U ontvangt uiterlijk in de maand mei 2021 schriftelijk bericht van plaatsing of afwijzing.

Benodigde gegevens voor de aanname
Voordat we uw kind kunnen toelaten, moeten we de beschikking hebben over de volgende
documenten:
●
●
●

Een door de basisschool volledig ingevuld onderwijskundig rapport.
Een kopie van een identiteitsbewijs
Extra voor Regge: een beknopte biografie van uw kind (zie bijlage).

De aanmelding wordt in behandeling genomen, zodra alle bovenstaande documenten in ons bezit
zijn.

Aannamecommissie
In de aannamecommissie hebben zitting: de teamleider van klas 7, de teamleider van klas 7 Regge,
de zorgcoördinator en de specialist specifieke onderwijsbehoeften.

Aannamecriteria
De vrijeschool in Zutphen verzorgt leertrajecten voor het mavo-, havo- en vwo-diploma. De leerling
moet het onderwijs minimaal op vmbo-t-niveau kunnen afsluiten. Daarnaast besteedt het Kompaan
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College onderwijs op vmbo-BB en vmbo-KB niveau uit aan ons (dit is één Regge lesgroep per leerjaar,
de andere lesgroep werkt richting een mavo diploma).
De aannamecommissie vergelijkt bij elke inschrijving de gegevens uit het onderwijskundig rapport
van de onderbouw met het niveau waarvoor een leerling is aangemeld. Hierbij zijn het advies van de
basisschool leerkracht en de gegevens uit het leerlingvolgsysteem van de afgelopen drie jaar leidend.
Voor de Regge bestaat een afwijkende procedure die hieronder staat beschreven
Bij de aanname van de leerlingen is het belangrijk dat:
● ouders en leerlingen zijn geïnformeerd over en gemotiveerd voor het vrijeschool onderwijs;
● het niveau en/of de eventuele problematiek van een leerling past binnen de (zorg)structuur
van de Vrijeschool Zutphen VO, waarbij de vooruitzichten tot het behalen van een diploma
aanwezig zijn;
● de voorwaarden aanwezig zijn die leiden tot een goede werkhouding en tot het nakomen
van schoolafspraken.

Besluitvormingsprocedure toelating regulier (mavo-havo-vwo)
1) Indien de aannamecommissie de aanmeldingsgegevens positief beoordeelt is de leerling
toelaatbaar.
2) Als er meer toelaatbare leerlingen zijn dan de opnamecapaciteit, gelden de toelatingsregels in
onderstaande volgorde:
a) vanwege de doorlopende leerlijn hebben leerlingen afkomstig van vrije basisscholen voorrang op
leerlingen uit ander onderwijs;
b) leerlingen waarvan een broer of zus onderwijs volgt op Vrijeschool Zutphen VO, of één van de
ouders werkzaam is op de Vrije school Zutphen VO, hebben voorrang op een kandidaat waarbij dat
niet het geval is;
c) Bij meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen (aanmeldingen die ontvangen zijn op of voor 15
maart) zal er onder de aanmeldingen die niet onder lid 2a of 2b vallen een selectie worden gemaakt
door middel van loting.
3) Leerlingen die niet zijn toegelaten kunnen op verzoek van de ouders / verzorgers op een wachtlijst
worden geplaatst. De volgorde van de wachtlijst zal ook d.m.v. loting worden vastgesteld.

Aannameprocedure Regge
Voor de Regge geldt een afwijkende aannameprocedure. De leerkracht van de toeleverende
basisschool adviseert in eerste instantie of de leerling naar zijn inschatting het beste zal gedijen in de
Regge-stroom. Nadat de leerling door de ouders is aangemeld en het onderwijskundig rapport,
eventuele onderzoeksverslagen en een beknopte biografie zijn verzameld en doorgenomen (uiterlijk
15 maart 2021), volgt een oproep voor een aannamedag. Tijdens deze dag wordt gekeken of de
talenten van de leerling passen binnen het Regge-onderwijs. In geval van twijfel over de aanname
neemt de Regge-aannamecommissie contact op met de ouders en/of de basisschool. Zo spoedig
mogelijk, uiterlijk begin mei 2020, vernemen de ouders of hun kind geplaatst kan worden. Mochten
er meer aanmeldingen zijn voor de Regge dan er plaatsen zijn tijdens de aannamedagen, dan zullen
de bovenstaande (reguliere) criteria worden gehanteerd om vast te stellen wie er worden
uitgenodigd voor de aannamedagen.
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Procedure loting
Indien er een loting plaatsvindt zal deze op de volgende wijze uitgevoerd worden.
● Allereerst wordt aan de hand van de instroomadviezen per beoogd leertraject (Mavo,
Havo, Vwo) vastgesteld of er geloot moet worden en zo ja, voor welk(e) beoogd(e)
leertraject(en).
● We loten in vier cohorten. Cohort 1: Mavo / Havo. Cohort 2: Havo en Vwo. Cohort 3: Regge
Vmbo BB/KB. Cohort 4 Regge Mavo.
● De lijst met namen van leerlingen waaronder geloot wordt, wordt vastgesteld. Elke leerling
op die lijst krijgt een nummer.
● Aan de hand van de nummers wordt er een loting uitgevoerd. Tijdens het loten is de
identiteit van de leerlingen dus niet bekend.
● Gedurende de loting wordt per cohort bijgehouden of het aantal uit te loten leerlingen is
bereikt.
● De loting wordt uitgevoerd door de rector van de school in aanwezigheid van een notaris.
Verder zijn daarbij aanwezig een lid van de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad en
een lid van de aannamecommissie.

Afwijzing
Als het duidelijk is dat onze school niet geschikt is voor de leerling, of dat een leerling niet meer kan
worden geplaatst omdat er geen plaatsen meer beschikbaar zijn, krijgen de ouders / verzorgers een
schriftelijke afwijzing, waarbij de reden van afwijzing wordt genoemd. De ouders / verzorgers kunnen
vervolgens binnen tien werkdagen schriftelijk bezwaar maken. De aannamecommissie zal dan binnen
een termijn van tien werkdagen de genomen beslissing heroverwegen, nadat de ouders / verzorgers
(en de leerling) zijn gehoord. De aannamecommissie kan deze termijn met twee weken verlengen ten
behoeve van nader onderzoek.
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Aannameprocedure leerlingen met extra zorgvraag
Voor leerlingen die extra zorg behoeven dient dit duidelijk aangegeven te worden, met vermelding
van de aard van de extra zorg. Aanname kan geschieden indien aan de criteria voor aanname voldaan
is en er voldoende capaciteit is om aan de zorgvraag te voldoen. Voor leerlingen die te maken
hebben met een onderwijsarrangement, of een speciaal onderwijs behoefte, is het noodzakelijk dat
de ouders / verzorgers de leerling zo spoedig mogelijk na 1 maart aanmelden, zodat de
aanvraagprocedure in werking gezet kan worden. Bij de aanmelding van leerlingen die extra zorg
behoeven, zal altijd overleg worden gevoerd met de zorgcoördinator en het zorgteam van de
basisschool. Voor vragen over de zorgstructuur kunt u contact opnemen met de zorgcoordinator
mevrouw T. Hengeveld (thengeveld@vszutphen.nl) en voor vragen omtrent leerproblemen kunt u
terecht bij mevrouw M. Roeleveld (mroeleveld@vszutphen.nl).

Planning van voorlichting, aanmelding en aanname*
november 2020
december 2020
december 2020
januari 2021
6 februari 2021
februari 2021
1 maart 2021
15 maart 2021
Mei 2021

Scholenmarkt -> van PO naar VO.
Voorlichtingsavond ouders vrijebasisscholen
Introductiemiddag voor 6e klassen vrijebasisscholen Zutphen.
Introductiemiddag voor 6e klassen vrijebasisscholen buiten Zutphen
en groep 8 leerlingen regulier onderwijs.
Open dag van 10:00 – 14:00 uur, locatie Weerdslag 14a.
Regge kijkmiddag, locatie Dieserstr. 52.
Opening inschrijving via website www.vszutphen.nl.
Sluiting inschrijving (uiterste inleverdatum voor onderwijskundige
rapporten, uittreksels).
Uiterste datum communicatie naar ouders bij afwijzing/acceptatie
van de aanmelding

*I.v.m. de geldende corona maatregelen zijn de voorlichtingsavond / introductiemiddagen / Regge
kijkmiddag helaas geannuleerd. De open dag heeft op 6 februari online plaatsgevonden.
Voor meer informatie over de aanname kunt u terecht bij de heer E. Gorter (egorter@vszutphen.nl).
Voor specifieke informatie over de Regge kunt u contact opnemen met mevrouw I. Nijland.
(inijland@vszutphen.nl).
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Bijlage:
Beknopte biografie (voor Regge)
De biografie beslaat maximaal 2 bladzijden A4 en bevat de volgende punten:
●

Korte levensbeschrijving van geboorte tot heden.

●

De gezinssamenstelling en eventuele bijzonderheden.

●

Indien niet vermeld in de levensbeschrijving, belangrijke gebeurtenissen die in het leven van het
kind hebben plaatsgevonden.

●

Drie talenten / sterke punten van het kind.

●

Korte omschrijving van het leerproces van het kind, op welke wijze leert het het beste.

●

Een recente foto.
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