Reglement toelatingscommissie Atlas College
Deel 1: De toelatingscommissie (TC) Atlas College
Taak
Artikel 1
1. Het College van Bestuur als bevoegd gezag van het Atlas College mandateert het nemen van
besluiten over het toelaten van leerlingen tot het eerste leerjaar naar de locatiedirecteur van de
betreffende locatie. Voor de dossiers waar twijfel bestaat over de mogelijke toelating, of de locatie
afwijzing overweegt, wordt het dossier overgedragen naar de TC Atlas College.
2. De toelating van leerlingen EOA, ook genoemd ISK (Eerste Opvang
Anderstaligen/Internationale schakelklas) wordt gemandateerd naar de locatiedirecteur
van SG Newton.
3. Het nemen van besluiten over het toelaten van leerlingen gedurende het schooljaar tot
het eerste leerjaar of hogere leerjaren, wordt gemandateerd naar de locatiedirecteur van
de betreffende locatie.

Samenstelling, werkzaamheden en besluitvorming
Artikel 2
1. De TC bestaat uit zes leden, de voorzitter inbegrepen.
2. Het College van Bestuur benoemt, op voordracht van de locatiedirecteuren, van elke locatie van het
Atlas College één vertegenwoordiger.
3. Het College van Bestuur wijst bij de benoeming van de TC een voorzitter/secretaris aan.
Artikel 3
1. Het lidmaatschap van de TC eindigt:
a. op eigen verzoek,
b. op het tijdstip dat een lid geen aanstelling meer heeft bij het Atlas College of niet meer
werkzaam is op de locatie van deze scholengemeenschap die door dat lid vertegenwoordigd
wordt.
c. op verzoek van de locatiedirecteur die het lid heeft voorgedragen aan het College van Bestuur.
2. In tussentijdse vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
Artikel 4
De TC bepaalt zelf de vergaderfrequentie/ data en vergadert tenminste tweemaal per jaar. De
vergaderingen worden belegd door de voorzitter of diens plaatsvervanger. De voorzitter zorgt voor het
opstellen van de agenda en het oproepen van de leden. De eerste vergadering vindt plaats voor de
aanmelddatum in verband met doorspreken van de procedure, evt. wijzigingen in samenstelling TC of
reglement, etc.
Artikel 5
De vergaderingen worden gehouden op het Atlas Service Centrum gevestigd te Hoorn. De
vergaderingen zijn niet openbaar.
Artikel 6
De leden zijn gehouden de belegde vergaderingen bij te wonen. Zij kunnen zich in geval van ziekte of
een andere vorm van verlof laten vervangen door hun plaatsvervanger, of bij diens afwezigheid door
een door de locatiedirecteur aan te wijzen inhoudelijk deskundige afkomstig uit dezelfde locatie.

Artikel 7
Indien de TC dit noodzakelijk vindt , kan zij zich laten bijstaan door andere deskundigen.
Artikel 8
1. De TC streeft bij het nemen van beslissingen over het toelaten van kandidaat leerlingen naar
consensus. In geval dat er geen sprake is van consensus kan de voorzitter besluiten over te
gaan tot stemming.
2. Bij stemming kan besluitvorming alleen plaatsvinden bij aanwezigheid van een meerderheid
van de leden.
3. Een besluit wordt genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4. Bij het staken/gelijke stand van stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.
5. De besluiten door de TC genomen worden per vergadering vastgelegd in een besluitenlijst.
6. Alle informatie die tijdens de overleggen van de TC wordt gedeeld, zowel betrekking hebbend op
individuele kandidaat-leerlingen als op stemgedrag, wordt door alle leden als vertrouwelijk
beschouwd en behandeld.

Deel 2: Toelating
Artikel 9
1. De TC Atlas College hanteert voor de toelating tot de Copernicus SG, de OSG West-Friesland, SG
Newton ,SG De Triade en SG De Dijk het basisschooladvies.
2. Bijstelling van het advies zoals omschreven in lid 1 kan alleen plaatsvinden door de directeur van
de basisschool op grond van op een later tijdstip bekend geworden testgegevens (centrale
eindtoets of hieraan gelijkgestelde toets).
3. Kandidaat-leerlingen bij wie sprake is van een bijgesteld advies (zie lid 2), worden in principe
geplaatst op het onderwijsniveau aangegeven in het bijgestelde advies. Als op de voorkeurslocatie
geen plaatsen vrij zijn op het in het bijgestelde advies genoemde niveau, treedt de
locatiedirecteur/teamleider van de betreffende locatie in overleg met leerling en ouders.
4. Indien noodzakelijk initieert de betreffende locatiedirecteur/teamleider in overleg met het College
van Bestuur een Atlas-breed overleg met als doel de in lid 3 genoemde leerling alsnog toe te laten
op een van de locaties van het Atlas College aansluitend op het niveau aangegeven in het
bijgestelde advies.
5. Kandidaat-leerlingen, voor een locatie vallend binnen de regio van het SWV West Friesland bij wie
sprake is van een ondersteuningsvraag, worden op locatie besproken in een locatiegebonden
adviescommissie. Bij twijfel over toelating brengt de locatiegebonden adviescommissie haar advies
uit aan de TC Atlas College die vervolgens het definitieve besluit neemt. De TC Atlas College kan in
voorkomende gevallen ook nog een advies vragen aan de adviescommissie van het SWV WF.
6. Kandidaat-leerlingen voor een locatie vallend binnen de regio van het SWV Waterland bij wie
sprake is van een ondersteuningsvraag, worden op locatie door geleid naar de adviescommissie
van SG De Triade. Bij twijfel over toelating brengt de adviescommissie van SG De Triade haar
advies uit aan de TC Atlas College, die vervolgens het definitieve besluit neemt. De TC Atlas
College kan in voorkomende gevallen ook nog een advies vragen aan de adviescommissie van het
SWV Waterland
e
7. Alleen wanneer sprake is van een bijzondere inrichting van het onderwijs in het 1 leerjaar waarvoor
specifieke kennis of vaardigheden van de kandidaat-leerling noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld een
sportstroom), kan voorafgaand aan plaatsing een onderzoek naar die specifieke kennis of
vaardigheden bij de kandidaat-leerling worden afgenomen.
8. Op verzoek van de toelatingscommissie en met toestemming van de ouders/verzorgers kan
besloten worden aanvullend onderzoek door een onafhankelijk deskundige te laten plaatsvinden.
De resultaten van het onderzoek worden door de commissie beschouwd als aanvullend op het
advies van de basisschooldirecteur.
9. De toelating tot het eerste leerjaar kan niet voorwaardelijk geschieden.
10. In gevallen waarin toepassing van het in lid 1 van dit artikel genoemde niet mogelijk is, beslist het
College van Bestuur over toelaatbaarheid van de leerling.

Artikel 10.
Minimaal advies dat noodzakelijk is voor toelating tot de genoemde niveau/typen eerste klassen
Locatie
Copernicus SG

SG De Dijk

OSG West Friesland

SG Newton

SG De Triade

Type brugklas
mavo/havo (regulier & sport)

Minimaal advies*
mavo (vmbo-theoretisch)

havo/vwo (regulier & sport)

havo

vwo
vmbo/mavo

vwo
vmbo basis

mavo/havo (regulier & FLE)

mavo (vmbo-theoretisch)

havo/vwo (regulier & FLE)
mavo/havo (regulier & FLE)

havo
mavo (vmbo-theoretisch)

havo/vwo (regulier & FLE)

havo

atheneum (regulier & FLE)

vwo (evt. havo/vwo + positief advies
basisschool)

technasium

vwo (evt. havo/vwo + positief advies
basisschool)

gymnasium (regulier & FLE)

vwo (evt. havo/vwo + positief advies
basisschool)

Vrijeschoolklas (heterogeen m/h/v
met FLE)
vmbo basis/kader

mavo (vmbo-theoretisch)

vmbo kader/mavo

vmbo-kader

mavo
vmbo basis

vmbo –theoretisch
vmbo-basis

vmbo kader

vmbo-kader

vmbo gemengd

vmbo-gemengd

technische mavo

vmbo-theoretisch

mavo

vmbo-theoretisch

vmbo-basis

* Het genoemde advies is het minimum advies wat noodzakelijk is voor het toelaten in de betreffende brugklas. Leerlingen met
een hoger advies zijn ook toelaatbaar in de betreffende brugklas.

Artikel 11
Het aantal te plaatsen leerlingen in leerjaar 1 van de locaties in Hoorn (OSG West Friesland,
Copernicus SG en SG Newton) wordt jaarlijks bepaald overeenkomstig de procedure die voor loting is
vastgesteld door het Tabor College en het Atlas College.
Artikel 12
In de situatie dat een leerling als gevolg van de in Hoorn overeengekomen lotingsprocedure niet
e
geplaatst kan worden op het Tabor College en toelating vraagt voor het 1 jaar van een van de locaties

van het Atlas College, blijven de in dit reglement opgenomen artikelen van toepassing.
Artikel 13
Alle kandidaat-leerlingen die met inachtneming van het gestelde in artikel 10, 11 en 12 van dit
reglement voldoen aan de toelatingscriteria, worden ingeschreven op de locatie van keuze.
Artikel 14
1. Nadat de TC heeft vastgesteld dat een kandidaat-leerling die is doorgezonden aan de TC
toelaatbaar is, informeert de voorzitter de locatiedirecteur van de betreffende locatie. Deze
verzendt aan de kandidaat-leerling en aan zijn ouders, voogden of verzorgers een bericht van
toelating.
2. Een besluit inhoudende dat een kandidaat-leerling niet wordt toegelaten, wordt door de voorzitter
van de TC terstond en schriftelijk met opgaaf van redenen aan de ouders, verzorgers of voogden van
deze leerling meegedeeld. Daarbij wordt aangegeven dat, overeenkomstig art 15 van het
inrichtingsbesluit WVO, bezwaar kan worden gemaakt tegen de beslissing bij het College van
Bestuur.
3. Bij ieder besluit van de toelatingscommissie inhoudende dat een kandidaat-leerling niet wordt
toegelaten, wordt de inhoud van art. 15 lid 1 t/m 3 van het Inrichtingsbesluit vermeld (zie bijlage 1).

Bijlage 1:

