Procedure hogere instroom

Gezien het geringe verloop op het Amadeus Lyceum zullen er weinig tot geen plaatsen vrij
komen in de hogere leerjaren; dit betekent dat alleen in uitzonderlijke situaties gekeken wordt
naar mogelijkheid tot plaatsing.
Er zijn twee mogelijkheden om uw zoon of dochter aan te melden. Als uw kind op dit moment al leerling is van
een middelbare school in Utrecht of Maarsen, dan vindt de aanmelding plaats via Onderwijstransparant. De
huidige school plaatst de aanmelding in Onderwijstransparant (digitaal) en vervolgens neemt het Amadeus
Lyceum de aanmelding in behandeling.
Als een leerling niet in de gemeente Utrecht/Maarsen naar school gaat, meestal is dit het geval bij een
verhuizing, vindt aanmelding plaats via een aanmeldingsformulier. U kunt het aanmeldingsformulier vinden op de
site van het Amadeus Lyceum.
We hanteren de volgende categorieën:
I – vrijwillige overstappers
We bekijken of een leerling plaatsbaar en toelaatbaar is.
II - Instroom onderpresteerders
Voor een leerling die het advies heeft gekregen een andere school te zoeken geldt dat de huidige school de
aanmelding in OnderwijsTransparant (OT) moet doen.
III - Instroom vanuit VMBO-TL4 naar Havo-4 of Havo-5 naar VWO-5
Voor leerlingen die hun diploma VMBO-TL of HAVO gehaald hebben bestaat de mogelijkheid om door te gaan op
respectievelijk HAVO en VWO.
Voor de overstap van VMBO-TL 4 naar HAVO 4 volgen we de procedure van sterk VO. (zie www.sterkvo.nl).
Bovendien raden we het profiel Natuur en Techniek af.
Voor de overstap van HAVO 5 naar VWO 5 gelden de volgende eisen:
- Een diploma havo;
- Gemiddeld een 6,8 of hoger voor het schoolexamen en centraal examen bij elkaar. Er wordt gerekend met de
op één decimaal afgeronde cijfers van de vakken waar zowel een schoolexamen als een centraal examen cijfer
voor is;
- Niet lager dan een 6,0 voor het centraal examen voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde;
- Geen onvoldoende eindcijfer(s) voor de vakken die de leerling op het vwo wil volgen;
- Minimaal in 6 havo vakken centraal eindexamen gedaan hebben Bovendien vakken die aansluiten bij het
gekozen profiel op het vwo.

Instroom in deze groepen is zeer beperkt mogelijk.
Aanvragen worden pas in behandeling genomen nadat de eindexamenresultaten bekend zijn.
We adviseren u dringend uw kind ook bij een andere school aan te melden, aangezien er weinig plaats is voor
hogere instroom.

Leerlinggegevens
Achternaam
……………………………………
Geboortedatum
….. - ….. – …....... (ddmmjj)
Voorvoegsel
……………………………………
Geboorteplaats
………………………………..
Voornamen
……………………………………
Godsdienst
………………………………..
Roepnaam
……………………………………
Nationaliteit
………………………………..
Burgerservicenummer van de leerling ………………..
Geslacht
M/V
Adres
……………………………………
Woonplaats
………………………………..
Telefoonnummer
……………………………………
Mobiel nummer leerling
……………………….
󠆋De leerling heeft extra ondersteuningsbehoeften in de vorm van*:
………………………………………………………………………………………………………………………………
*Relevante bijlagen beveiligd versturen naar aanmelden@amadeuslyceum.nl (onderzoeksrapporten,
verklaringen, handelingsplannen, etc)
De leerling meldt zich aan voor het schooljaar 20…/20…. voor opleiding
vmbo-tl / havo / atheneum / gymnasium
leerjaar 2 / 3 / 4 / 5 / 6
Gegevens verzorger 1
Relatie tot kind
……………………………………
Naam
.…………………………………....
Voorletter(s)
………………
Adres
……………………………………… Postcode
………………
Woonplaats
………………………………………
Telefoonnummer
……………………………………… Mobiel
………………………………..
Telefoonnummer werk ……………………………………. Beroep
……………………………….
E-mailadres
……………………………………………………………………………………………..
Gegevens verzorger 2
Relatie tot kind
……………………………………
Naam
.…………………………………....
Voorletter(s)
………………
Adres
……………………………………… Postcode
………………
Woonplaats
………………………………………
Telefoonnummer
……………………………………… Mobiel
.………………………………
Telefoonnummer werk ……………………………………. Beroep
……………………………….
E-mailadres
……………………………………………………………………………………………..
Huidige school
Naam
……………………………………… Niveau en klas …………….. ………….
Adres
……………………………………… Postcode
…………………………
Plaats
……………………………………… Telefoonnummer ……………………….
Mentor
……………………………………… Coördinator
………………………….
Reden van aanmelding
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.
Datum aanmelding
……………..
Handtekening ouder/verzorger 1
Handtekening ouder/verzorger 2

……………………………………………………
……………………………………………………

Gelieve met dit formulier mee te sturen een kopie van paspoort, id-bewijs en een pasfoto.
Ondergetekende gaat akkoord met het PC-protocol van de school (zie www.amadeuslyceum.nl).
Er wordt van uitgegaan dat de ouders kennis hebben genomen van de doelstellingen en de identiteit van de school en hiermee instemmen
dan wel de identiteit zullen respecteren.
Dit formulier hoort bij de procedure hogere instroom. (zie document op website Amadeus Lyceum).
A.u.b. alleen invullen als de leerling niet op een school binnen het Samenwerkingsverband Utrecht onderwijs volgt.

