
Toelating 
Tot het eerste leerjaar van de school kan als leerling worden toegelaten hij/zij die: 
1. Het laatste leerjaar van de basisschool heeft doorlopen. 
2. Het laatste leerjaar van een schoolvoor speciaal onderwijs, waarvan de leerstof gelijkwaardig is aan die 
van het basisonderwijs, heeftdoorlopen; 
3. Onder bepaalde voorwaarden worden toegelaten; 

a. Leerlingen met een anders verlopen vooropleiding. 
b. Leerlingen van het voorlaatste leerjaar van het basisonderwijs, die acht schooljaren doorlopen hebben.  

Tot die voorwaarden kan behoren het afnemen van een psychologische test, een en ander na  overleg en met 
goedkeuring van de ouders of verzorgers van de leerling. Een leerling die reeds een of meerdere jaren een vorm van 
voortgezet onderwijs gevolgd heeft, zal nadat de toelatingscommissie zich een beeld gevormd heeft van het 
kennisniveau van de leerling, geplaatst worden in een leerjaar dat het beste bij die leerling aansluit. Leerlingen die 
tussentijds instromen wegens verhuizing of andere redenen, kunnen contact opnemen met de coördinator van de 
afdeling waar ze willen instromen . 
 
Aanmelding 
De aanmelding kan geschieden door de ouders/verzorgers rechtstreeks of via de basisschool. 
- Populierlaan, Echt, Tel. 0475 - 416111 
- Maasbrachterweg , Echt Tel. 0475-416113 
Op onze school wordt bij elke aanmelding aan de hand van een aantal onderwijskundige vragen bezien of de 
school in staat is daarop adequate onderwijskundige antwoorden te bieden. 
Dit geldt met name bij de aanmelding van een leerling met een positieve beschikking van 
- een Commissie voor indicatiestelling 
- een Permanente Commissie Leerlingenzorg 
- een Regionale Verwijzings Commissievoor LWOO 
- een School voor speciaal Onderwijs die een leerling in het V.O. wil plaatsen. 
 
Centraal in de beantwoording van die vragen staat de mogelijkheid van onze school om het ontwikkelingsproces van 
het kind goed te ondersteunen. De school zal bij de beantwoording van die vragen gebruik kunnen maken van de 
ondersteuning van het Regionale Samenwerkingsverband met haar Zorgcentrum of van een Regionaal Expertise 
Centrum. 
 
Het bevoegd gezag van onze school zal uiteindelijk de beslissing nemen. De toelatingscommissie zal een advies 
hiertoe verstrekken. 
Verdere inlichtingen worden verstrekt door de directie en de brugklascoördinatoren 
van onze school. 
 


