Centraal toelatingsbeleid
Datum: Opnieuw vastgesteld 7 februari 2019
Het Meridiaan College heeft een centraal toelatingsbeleid geformuleerd dat geldt voor alle
vestigingen van het Meridiaan College. In het leerlingenstatuut van juni 2012 artikel 17 staat
omschreven hoe de procedure rondom toelating verloopt.
1. Centraal toelatingsbeleid
Dit centraal toetsingsbeleid bevat de volgende bepalingen:
a. De directeur/rector van de vestiging draagt zorg voor een correcte uitvoering van
hetgeen is bepaald in artikel 17 van het Leerlingenstatuut ( zie bijlage 1).
b. Het Meridiaan College is een open katholieke school, dat betekent dat iedereen –
ongeacht zijn/haar achtergrond – welkom is. Van iedere (aspirant)-leerling en van
hun ouders wordt respect voor de grondslag van de school verwacht.
c. Criterium voor toelating tot het eerste leerjaar is het advies van de
basisschool/school van herkomst. Aanvullende informatie uit bijvoorbeeld het
onderwijskundig rapport zal gebruik worden om de leerling, na plaatsing, optimaal te
kunnen begeleiden.
d. De vestigingen met een bijzonder profiel mag voorafgaand aan de toelating tot dit
profiel, profiel specifieke kennis en vaardigheden toetsen ( er mag niet getoetst
worden op schoolniveau).
e. Wanneer de aanmelding op een vestiging hoger ligt dan de beschikbare ruimte, volgt
er plaatsing door loting. (zie procedure aanmelding en inschrijving Meridiaan College
2019-2020)
f. Indien er sprake is van loting dan gaat de loting vooraf aan de zorgplicht.
g. Criteria voor toelating tot leerjaar 2 en hoger:
 een overgangsrapport van de huidige school waaruit blijkt dat de aspirantleerling is bevorderd tot het jaar en het schooltype waarvoor toelating wordt
gevraagd;
 het advies van de mentor/schoolleider van de huidige school, dan wel hun
mening over de aspirant leerling zowel wat betreft capaciteiten als gedrag en
motivatie;
 de toelichting op het verzoek tot toelating van de ouders/aspirant-leerling;
 de indruk wat betreft motivatie en capaciteiten van de aspirant-leerling op
basis van het gesprek dat hij/zij heeft met ouders/aspirant-leerling;
 (eventueel) de score van de CITO-toets;
De eerste vier criteria dienen tenminste te worden betrokken bij de besluitvorming
over toelating.
h. Passend onderwijs en zorgplicht: Leerlingen kunnen problematiek met zich
meedragen, waardoor ze aangewezen zijn op extra ondersteuning: begeleiding en/of
voorzieningen. Bij aanmelding van een leerling die extra ondersteuning nodig heeft,
wordt nagegaan door de betreffende vestiging van het Meridiaan College of de
gewenste ondersteuning kan worden geboden. Om dit te bepalen is het
ondersteuningsprofiel van de vestiging leidend. Is dit niet het geval dan wordt de
aspirant-leerling niet toegelaten, maar gaat de vestiging in overleg met de ouders op
zoek naar een andere vestiging/school, bij voorkeur binnen het
samenwerkingsverband. De zorgplicht van het Meridiaan College gaat pas over op de
nieuwe school als de leerling daar aangenomen is. Indien sprake is van een
problematiek waardoor de veiligheid van de aspirant-leerling zelf of die van

medeleerlingen en/of personeel in het geding komt, wordt de leerling niet toegelaten
en wordt bemiddeld voor toelating tot een andere school, bij voorkeur binnen het
samenwerkingsverband. Dit geldt eveneens voor gedrag waardoor anderen binnen de
school belemmerd worden in de onderwijsparticipatie.
2. Bezwaar en beroep
Uitwerking van artikel 17, lid 3,4,5 van het Leerlingenstatuut.
 In de schriftelijke bevestiging van de afdelingsleider/conrector waarom een aspirantleerling niet wordt toegelaten is de volgende zin opgenomen: “Binnen zes weken na
dagtekening van deze brief kunt u schriftelijk en gemotiveerd om herziening van
deze beslissing vragen bij de directeur/rector van de vestiging.
 Overeenkomstig artikel 17.4 kan door de aspirant-leerling en door zijn ouders binnen
zes weken na dagtekening van de brief met de afwijzing schriftelijk gemotiveerd aan
de
 directeur/rector van de vestiging om herziening van het besluit worden verzocht.
 Na ontvangst van een dergelijke brief stuurt de directeur/rector een
ontvangstbevestiging met daarin opgenomen de termijn waarop een uitspraak wordt
gedaan.
 De directeur/rector neemt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na
ontvangst van het verzoek om herziening een beslissing met inachtneming van de
bepalingen in artikel 17 van het Leerlingenstatuut en de bepalingen uit dit centrale
toelatingsbeleid.
 Als ouders het niet eens zijn met het besluit van de directeur/rector, dan kunnen zij
in beroep gaan bij het College van Bestuur van het Meridiaan College. Of ze kunnen
besluiten om hun kind bij een andere school aan te melden. Deze nieuwe school
krijgt dan de zorgplicht.

Bijlage 1.
In het Leerlingenstatuut van juni 2012 is in artikel 17 ten aanzien van toelating het volgende
bepaald:
Artikel 17
1. De vestigingsdirecteur stelt, met inachtneming van hetgeen daarover is vastgesteld in
het medezeggenschapsreglement en op basis van het centraal vastgestelde
toelatingsbeleid, de criteria vast op grond waarvan een aspirant leerling tot de school
kan worden toegelaten. De afdelingsleider/kernteamleider draagt zorg voor
voldoende informatie hierover aan de aspirant-leerling en zijn ouders.
2. Toelating tot het eerste leerjaar kan niet voorwaardelijk. Voorwaardelijke toelating tot
een ander leerjaar kan slechts wanneer de school waar de aspirant leerling vandaan
komt de leerling voorwaardelijk heeft bevorderd. Voorwaardelijke toelating tot het
hoogste leerjaar is niet mogelijk.
3. Indien een aspirant-leerling op grond van de criteria bedoeld in artikel 17.1 niet
wordt toegelaten, deelt de afdelingsleider/locatieleider dit besluit onder opgave van
redenen schriftelijk aan de betreffende aspirant-leerling en aan diens ouders mee.
Daarbij dient de afdelingsleider/locatieleider te wijzen op de inhoud van artikel 17.4
en 17.5.
4. Binnen zes weken na dagtekening van de in artikel 17.2 bedoelde mededeling kan
door de aspirant-leerling en zijn ouders aan het College van Bestuur/de
vestigingsdirectie schriftelijk gemotiveerd om herziening van het besluit worden
verzocht.
5. Het College van Bestuur/de vestigingsdirectie neemt zo spoedig mogelijk doch
uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek om herziening een
beslissing, al dan niet na het horen van deskundigen. Het College van Bestuur/de
vestigingsdirecteur kan zich over het herzieningsverzoek eerst uitspreken nadat de
aspirant-leerling en -indien deze minderjarig is ook zijn ouders- zijn gehoord en deze
inzage hebben gehad in alle terzake uitgebrachte adviezen en rapporten.
6. Een verdere uitwerking van het toelatingsbeleid is opgenomen in de notitie Centraal
Toelatingsbeleid.
In artikel 30, lid m, van het Medezeggenschapsreglement van januari 2008 is vastgelegd dat
‘vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de toelating en verwijdering van
leerlingen” de instemmingsbevoegdheid heeft van de medezeggenschapsraad.

