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INFORMATIE OVER HET MAURICK COLLEGE
Algemene informatie over het Maurick College is te vinden op de website van het Maurick
College: www.maurickcollege.net en in de informatiegids (zie de website: ga naar ‘de
button aan de rechterzijde en klik ‘schoolgids’ aan). U vindt hier onder andere informatie
over Dalton, leerlingenbegeleiding, OMO, de ouderraad, de Medezeggenschapsraad, het
boekenpakket, het jaarrooster en de ouderavonden. Op de administratie is ook het
schoolplan van het Maurick College in te zien.

CRITERIA VOOR TOELATING
Algemeen:
 Leerlingen uit het natuurlijke voedingsgebied van het Maurick College (Vught, Haaren,
Helvoirt, Sint Michielsgestel, ’s-Hertogenbosch, Oisterwijk) worden bij voorkeur
aangenomen.
 Alle door het Maurick College gevraagde informatie moet gegeven worden en de
informatie moet correct en volledig zijn.
 Let op: in zijn algemeenheid geldt dat op het Maurick College een leerling in
twee opeenvolgende jaren slechts één keer mag doubleren. Dus een leerling
die bijvoorbeeld toegelaten wordt in havo 4 en in havo 3 is gedoubleerd mag in
havo 4 niet opnieuw doubleren. Tevens mag een leerling die instroomt in leerjaar 4
niet ouder zijn dan 17 jaar, voor leerjaar 5 (vwo) is de limiet 19 jaar.
Toelatingscriteria per jaarlaag en schooltype:
 Voor toelating tot 2 of 3 vmbo-bb is een overgangsbewijs van respectievelijk
1vmbo-bb naar 2 vmbo-bb of van 2 vmbo-bb naar 3 vmbo-bb nodig. Affiniteit met de
sector is een vereiste. Daarom is het gebruikelijk dat, voordat tot definitieve aanname
wordt besloten, de zij-instromer uitgebreid kennismaakt met de school en de manier
van werken op het ‘zorg- en welzijnplein’.
 Voor toelating tot 2 of 3 vmbo-kb is een overgangsbewijs van respectievelijk
1 vmbo-kb naar 2 vmbo-kb of van 2 vmbo-kb naar 3 vmbo-kb nodig. Voor toelating tot
3 vmbo-kb vanuit 2 vmbo-t is een cijferlijst 2 vmbo-t met een gemiddelde van ≥ 5,5
nodig. Affiniteit met de sector is een vereiste. Daarom is het gebruikelijk dat, voordat
tot definitieve aanname wordt besloten, de zij-instromer uitgebreid kennismaakt met
de school en de manier van werken op het zorg- en welzijnplein’.
 Voor toelating tot 2 of 3 vmbo-t is respectievelijk een overgangsbewijs van 1 vmbo-t
naar 2 vmbo-t of van 2 vmbo-t naar 3 vmbo-t nodig.
 Voor toelating tot 2 vmbo-t/havo geldt een overgangsbewijs van 1 vmbo-t/havo naar
2 vmbo-t/havo.
 Voor toelating tot 2 havo/vwo geldt een overgangsbewijs van 1 havo/vwo naar
2 havo/vwo.
 Voor toelating tot 2 gymnasium geldt een overgangsbewijs van 1 gymnasium naar
2 gymnasium.
 Voor toelating tot 3 havo is een overgangsbewijs van 2 havo naar

3 havo of van 2 atheneum naar 3 atheneum nodig.
 Voor toelating tot 3 atheneum is een overgangsbewijs van 2 atheneum
naar 3 atheneum of van 2 gymnasium naar 3 gymnasium nodig.
 Voor toelating tot 3 gymnasium is een overgangsbewijs van 2 gymnasium naar
3 gymnasium nodig.
 Voor toelating tot 4 havo is een overgangsbewijs van 3 havo naar 4 havo nodig
of een diploma vmbo-t met een positief advies voor havo 4 van de toeleverende
school. Ook moet de leerling een vakkenpakket hebben dat instroom in havo 4 op het
Maurick College mogelijk maakt.
 Voor toelating tot 4 atheneum is een overgangsbewijs van 3 naar 4 atheneum of
een overgangsbewijs van 3 naar 4 gymnasium nodig. Let op: een leerling die
doubleert in 3 gymnasium wordt niet toegelaten tot 4 atheneum.
 Voor toelating tot 4 gymnasium is een overgangsbewijs van 3 naar 4 gymnasium
nodig.
 Voor toelating tot 5 atheneum of 5 gymnasium is een overgangsbewijs van
respectievelijk 4 naar 5 atheneum of van 4 naar 5 gymnasium nodig.
Toelating tot atheneum 5 is ook mogelijk met een havodiploma zonder onvoldoendes
én een positief advies van de afleverende school.
Een leerling wordt alleen toegelaten in hetzelfde profiel dat hij al heeft gevolgd. Zijn
relevante (eind)rapportcijfers worden door het Maurick College zoveel mogelijk
overgenomen, net zoals de eindcijfers of beoordelingen van eventueel afgesloten
vakken.
De leerling moet voldoen aan de eisen van het PTA van klas 4 van het Maurick
College en is hierbij zelf verantwoordelijk voor een eventueel inhaalprogramma.
Een leerling van een buitenlandse school of een leerling die niet aan de eisen van
het PTA voldoet, wordt niet toegelaten tot 5 atheneum of 5 gymnasium. Hij is
eventueel wel toelaatbaar in klas 4.
 Toelating tot 4 vmbo-kb/bb, 4 vmbo-t, 5 havo, 6 atheneum of 6 gymnasium is op
het Maurick College in principe niet mogelijk. Alle leerlingen moeten namelijk, voordat
ze aan het Centraal Examen mogen deelnemen, voldoen aan de eisen van het PTA
van het Maurick College en dus alle schoolexamens (SE) hebben afgerond.
Leerlingen die in het examenjaar willen instromen, kunnen vrijwel onmogelijk op tijd
aan deze eisen voldoen. Slechts in bijzondere gevallen wordt hier door de directie van
afgeweken.

AANMELDINGSPROCEDURE:



 De ouder(s) én de leerling hebben een gesprek met de coördinator, waarbij de
relevante zaken in de aanmeldingsprocedure en de toelatingscriteria worden
besproken.
De ouder(s) melden een leerling aan door het aanmeldingsformulier in te vullen.
Zij overleggen alle gevraagde rapporten, overgangsbewijzen en andere
belangrijke onderzoeksgegevens (dyslexie, citoscores, adviezen, psychologische
rapporten).
 De coördinator vraagt de afleverende school om informatie en advies over de
aangemelde leerling.
 De coördinator adviseert de directie over het toelatingsbesluit. De directie neemt een
beslissing. De coördinator deelt de beslissing schriftelijk aan de ouders mee.
 Tegen de beslissing kan binnen twee weken nadat de beslissing is meegedeeld bij de
rector beroep worden aangetekend. Als de beslissing aan het einde van het
schooljaar wordt medegedeeld, moet binnen drie dagen beroep worden aangetekend.
LET OP!
 In verband met het totaal aantal leerlingen dat onze school telt en de beschikbare
plaatsen geldt voor zij-instromers de volgende restrictie: alleen díe leerlingen die al
een broer of zus op het Maurick College hebben, komen in aanmerking voor
aanmelding en toelating tot het Maurick College
 De leerling moet aangemeld zijn en een gesprek hebben gevoerd met de betreffende
coördinator vóór 1 april voorafgaande aan het schooljaar waarin
een leerling naar het Maurick College wil. Als een leerling vóór deze datum
volgens bovenstaande procedure is aangemeld en aangenomen, wordt de leerling
toegelaten.

INSTROMERS MET EEN ZORGDOSSIER
De coördinator vraagt bij de aanmelding van een instromer of de leerling op de voorgaande
school een zorgdossier heeft. De betrokken coördinator maakt, samen met het zorgteam
het beeld van de aangemelde leerling compleet. Daarbij wordt onder andere het volgende
in beeld gebracht:
-

Is aantoonbaar dat de leerling gedurende de laatste maanden op alle gebieden een
goede ontwikkeling heeft doorgemaakt?
Is duidelijk wat de capaciteiten van de leerling zijn?
Hoe staat het met zaken als motivatie, concentratie, doorzettingsvermogen,
taakaanpak, snelheid van informatieverwerking?
Past deze leerling in het daltononderwijs?
In hoeverre zijn er in de thuissituatie belemmerende dan wel bevorderende factoren?

De school kan leerlingen waarbij sprake is van een zodanige problematiek (al dan niet
geïndiceerd) en waarbij de normale begeleiding binnen de school ontoereikend is, de
toelating weigeren. Hierbij moet vooral gedacht worden aan ernstige gedrags- en/of
leerproblematiek. Ook is het van belang te weten, dat de school zich het recht voorbehoudt
in bijzondere gevallen aanvullende criteria te stellen.
Bovendien moet men zich bewust zijn dat het Maurick College een Daltonschool is die haar
onderwijskundige principes vanaf de brugklas baseert op het aanleren van ‘vrijheid in
verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking’. Voor leerlingen van een ander
schooltype die in de hogere leerjaren willen instromen, kunnen deze uitgangspunten lastig
zijn.
De zorgcoördinator en/of remedial teacher is zo mogelijk bij het eerste gesprek met
ouder(s) en leerling betrokken.
Uiteindelijk neemt de directie na het aanmeldingstraject en na het advies van de
coördinator een beslissing over toelating dan wel afwijzing.

PTA (PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING):
 Alle leerlingen van het Maurick College in de Tweede Fase vallen onder de
werkingssfeer van het PTA. Leerlingen van andere scholen die toegelaten worden tot
het Maurick College vallen ook onder de werkingssfeer van dit PTA.
 Het PTA kunt u vinden op www.maurickcollege.nl (ga naar ‘leerlingen’ - ‘info per
leerjaar’ - Programma’s van Toetsing en Afsluiting’). Een exemplaar is via de
coördinator van de afdeling of de administratie te verkrijgen.
COÖRDINATOREN VAN DE BETREFFENDE AFDELINGEN
 Coördinator 2 vmbo-kb/bb: de heer M Welter
 Coördinator 3 en 4 vmbo-kb/bb: mevr. M. Vorstenbosch
 Coördinatoren 2 vmbo-t/havo/vwo: mevrouw M. Sturmans en mevrouw K.
Molenkamp
 Coördinatoren 3 vmbo-t: mevr. M. Klerx
 Coördinator 4 vmbo-t: mevrouw R. van Hooft
 Coördinatoren 3 havo/vwo: de heer E. Oude Engberink en mevrouw S. van de
Hulsbeek
 Coördinatoren 4 vwo: de heer E. Oude Engberink en mevrouw S. van de
Hulsbeek
 Coördinatoren 4 havo: mevrouw J. Hendriksma
 Coördinator 5 havo: mevrouw N. Burgstede
 Coördinator 5 vwo: mevrouw A. Boissonnade
 Coördinator 6 vwo: de heer P. van Dooren
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