AANMELDINGSPROCEDURE SCHOOLJAAR 2020-2021

Aanmelding
Aanmelden bij ons op school kan vanaf woensdag 12 februari t/m vrijdag 28 februari
2020. Aanmelden gebeurt op basis van het aanmeldingsformulier dat u van de
basisschool gekregen heeft. Houdt u er rekening mee dat dit formulier 28 februari op
school ontvangen moet zijn.
U kunt kan op verschillende manieren en momenten aanmelden:
o
o
o
o

U kunt het aanmeldingsformulier op de Open Dag (zaterdag 15 februari)
inleveren in de personeelskamer (1e etage). De Open Dag is van 10.00 -15.00uur.
U kunt op tijdens de Open Lesavond (woensdag 19 februari) het
aanmeldingsformulier inleveren. Er zijn docenten aanwezig met wie u nog even
over de aanmelding kunt praten. De Open Lesavond is van 19.00 -21.00 uur.
Het aanmeldingsformulier van de basisschool kan ook worden opgestuurd naar
het Stedelijk Gymnasium, Postbus 31206, 6503 CE Nijmegen.
Deze procedure (inclusief deadline) geldt ook voor aanmelding voor de
Intermezzoklas.

Wij vragen u om ook een intern inschrijfformulier in te vullen waarop aanvullende
informatie gevraagd wordt. NB: dit ingevulde formulier is géén bewijs van aanmelding.
U heeft nog geen aanmeldingsformulier van de basisschool? Formulieren zijn verkrijgbaar
op de Open Dag en de Open Lesavond in de informatiemap die u bij binnenkomst krijgt
en in de personeelskamer.
Na inlevering van uw aanmeldingsformulier ontvangt u van ons een bevestiging van de
aanmelding (gelijk op de Open Dag/Lesavond en anders per post).
Toelating
Het Stedelijk Gymnasium Nijmegen kan voor het schooljaar 2020-2021 ruim 250
eersteklassers plaatsen. De ervaring van de afgelopen jaren leert dat we voldoende
capaciteit hebben voor alle belangstellenden. Daarnaast is er ruimte voor 36
Intermezzoleerlingen.
Aannamebeleid
Van alle op onze school aangemelde leerlingen vragen wij informatie aan de
basisscholen. We onderscheiden de volgende groepen leerlingen:
1. Leerlingen die zich met een vwo-advies aanmelden.
Leerlingen met een vwo-advies worden in het algemeen zonder meer
aangenomen. Mocht er op basis van de aangeleverde gegevens van de basisschool
reden zijn om nader te kijken naar de aanmelding, dan nemen we contact op met
u en de basisschool.
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2. Leerlingen die zich met een havo/vwo-advies aanmelden. Over de aanname
wordt besloten door de toelatingscommissie (zie onder). Aanvullende informatie
zoals een schoolvorderingentoets of een psychologisch onderzoek spelen dan een
rol.

Leerlingen met een speciale ondersteuningsbehoefte

a. Binnen het aantal van 250 leerlingen (niet Intermezzoleerlingen) wordt een
beperkt aantal plaatsen gereserveerd voor voorrangsleerlingen en leerlingen met
een speciale ondersteuningsbehoefte.
Voorrangsleerlingen. Het gaat hierbij om leerlingen die:
o twee jaar jonger zijn (2x versneld op de basisschool).
o hoogbegaafd zijn en onderpresteren, dan wel in dat opzicht risicoleerlingen
zijn
o hoogbegaafde leerlingen die in sociaal-emotionele of psychische zin
problemen hebben ondervonden. Bij deze leerlingen dienen rapportages van
orthopedagoog en behandelend therapeut voorhanden te zijn.
b. Over leerlingen die zich aanmelden met een speciale ondersteuningsbehoefte
beslist de commissie ‘voorlopige toelating’. De commissie kijkt of deze
ondersteuningsbehoefte past bij het aanbod van de school (zoals dat in het
Schoolondersteuningsprofiel van de school is vastgelegd) en doet een uitspraak of
aanmelding zinvol is. Als de commissie geen perspectief ziet, is er nog tijd voor
ouders en leerling om een andere school te zoeken. Oriënterende gesprekken over
een mogelijke aanmelding van uw zoon/dochter dienen bij voorkeur vóór 7
februari gevoerd te zijn. Uiterlijk 14 februari wordt u telefonisch geïnformeerd of
aanmelding van uw zoon/dochter zinvol is.
N.B.: U heeft altijd het recht uw kind op onze school aan te melden als het aan de
aannamecriteria voldoet. De school heeft dan een zorgplicht.
Intermezzo
Over toelating tot de Intermezzoklas beslist de toelatingscommissie. De beslissing wordt
genomen op basis van gesprekken met ouders, informatie van de basisschool, eventuele
testverslagen e.d.
Toelatingscommissie
Over de speciale toelatingen (inclusief h/v-adviezen) beslist een toelatingscommissie. De
beslissing is gebaseerd op gesprekken met de ouders, de leerling, de basisschool, de
orthopedagoog en verder beschikbare documentatie.
Ook de aanmelding voor het Intermezzojaar wordt in de toelatingscommissie besproken.
Als u meer informatie wilt of een intakegesprek, kunt u mailen aan
intake@stedelijkgymnijmegen.nl.
We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.
De toelatingscommissie commissie vergadert vrijdag 3 april.
De officiële toelatingsbrieven worden uiterlijk vrijdag 10 april verstuurd.
2

