Aanmelden 2017 2018
Alle Rotterdamse schoolbesturen hebben afgesproken dat de toelatingsprocedures van de
Rotterdamse scholen voldoen aan de afspraken die daarover zijn vastgelegd in de Rotterdamse
Plaatsingswijzer (website Fokor) . Bij niet-Rotterdamse scholen hanteren we onderstaande
procedure zoveel mogelijk. Onze toelatingsprocedure geldt zowel voor leerlingen uit Rotterdam als
voor leerlingen die uit andere gemeenten komen.

Wilt u uw zoon of dochter aanmelden op het Avicenna College?
Aanmelden voor het schooljaar 2017-2018 is voor (lwoo) leerlingen mogelijk vanaf januari 2017.
Aanmeldingen voor beide locaties vinden plaats op de locatie Schere. U bent van harte welkom op de
locatie Schere 47 om uw zoon of dochter aan te melden. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken.

Avcienna College heeft twee locaties: (per januari 2018 naar één nieuwe locatie)
Locatie Putsebocht
 vmbo leerjaar 1t/m4
 vmbo basis met lwoo
 vmbo basis/kader (eventueel met lwoo)
 vmbo kader/tl (eventueel met lwoo)
Locatie Schere
 Vmbo tl leerjaar 1t/m4
 Havo leerjaar 1t/m5
 Vwo leerjaar 1t/m6
 In de brugklas zijn er combinatieklassen tl/havo, havo/vwo en vwo+

Plaatsingbesluit
Het advies van de basisschool is bindend bij plaatsing (Rotterdamse Plaatsingswijzer). Dit
advies dient een advies te zijn, waarbij een gefundeerde motivatie mede wordt gekoppeld aan de
didactische gegevens uit het leerlingvolgsysteem.
Zodra de aanmeldingsgegevens compleet zijn, neemt de intakecommissie van Avcienna College
binnen een termijn van zes weken een besluit over het plaatsen van de nieuwe leerling. Dit besluit
sturen wij schriftelijk toe aan de ouders van de aangemelde leerling. Indien de leerling wordt
afgewezen, gaat de schriftelijke afwijzing altijd vergezeld van een motivatie.
Cito-eindtoets
De Cito-eindtoets speelt geen rol meer bij de niveauplaatsing. Als de uitkomst van de eindtoets hoger
is dan het aanvankelijke basisschooladvies, moet de basisschool het advies heroverwegen. Daarvoor
neemt de basisschool contact op met de ouders. Het definitieve besluit tot al dan niet aanpassen van
het basisschooladvies ligt bij de basisschool. De basisschool neemt, als het heroverwogen advies
aangepast dient te worden, daarover contact met ons op. De toelatingscommissie van Avcienna
College besluit vervolgens de leerling al dan niet op het aangepaste niveau te plaatsen. Mochten wij
besluiten de leerling niet te kunnen of willen plaatsen op het aangepaste niveau, dan gaat dit besluit
(aan ouders en basisschool) vergezeld van een schriftelijke motivatie.

Aanmelden voor het tweede leerjaar en hoger
Wilt u uw zoon of dochter aanmelden voor leerjaar 2 of hoger, dan kunt u een aanmeldingsformulier
hiervoor invullen op de locatie Schere 47. Er vindt altijd een intakegesprek plaats op school met de
betreffende teamleider, die de leerling voorziet van alle belangrijke informatie. Plaatsing is afhankelijk
van de mogelijkheden binnen Avcienna College en de informatie van de school van herkomst. De
leerling ontvangt vervolgens zo spoedig mogelijk bericht over de plaatsing en het vakkenpakket.

Aanmeldingen vanuit de basisschool
Voor het inschrijven van uw kind vanuit de basisschool heeft u het volgende nodig:
 Kopie NL paspoort, identiteitskaart of verblijfsvergunning van beide ouders/verzorgers en
leerling
 Burgerservicenummer indien er geen ID-kaart overhandigd kan worden
 Adviesformulier van de basisschool
 Indien van toepassing: Dyslexie - of dyscalculieverklaring.
 Indien de leerling niet afkomstig is van een Rotterdamse basisschool vragen we u het
Onderwijskundig Rapport (OKR) mee te nemen (of een kopie daarvan)

Inschrijfmogelijkheden:
Basisschool leerlingen vanaf januari 2017
Maandag t/m donderdag van 9 - 15 uur en vrijdag van 9 - 12 uur op de locatie Schere 47
Aanmeldingen voor zij-instromers
Voor het inschrijven van uw kind vanuit het VO heeft u het volgende nodig:
 Kopie NL paspoort, identiteitskaart of verblijfsvergunning van beide ouders/verzorgers en
leerling
 Burgerservicenummer indien er geen ID-kaart overhandigd kan worden
 Vo-Vo formulier
 Uitdraai (Magister) logboekitems
 Verzuimoverzicht van de afgelopen periode
 OPP indien van toepassing
 OKR en citoscores (ook van vo)
 Eventueel bereid zijn voor IQ test
 Cijferlijst

Inschrijfmogelijkheden:
Zij-instromers vanaf 1 mei 2017
Maandag t/m donderdag van 9 - 15 uur en vrijdag van 9 tot 12 uur op de locatie Schere 47.

Aanmeldingen worden in behandeling genomen na een compleet dossier. De termijn voor de
behandeling van een dossier bedraagt tien werkdagen.
Let op:
Aanmeldingen voor 20 juni worden nog voor de zomervakantie behandeld. Na deze datum kunt u
vanaf 21 augustus weer aanmelden naar gelang er nog plaatsen zijn.
Hierbij geldt ook de termijn van tien werkdagen alvorens er een besluit genomen kan worden.
Hetgeen betekent dat u bij deze dossiers vanaf vier september een uitslag mag verwachten.
Contactpersoon
Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met mevrouw Fatia el Mouchriq (intake consulent)
via: f.el-mouchriq@avicenna-college.com

