Aanmelding- en plaatsingsprocedure
Vak College Hillegersberg
schooljaar 2022 – 2023
(voor leerlingen van groep 8, voor leerjaar 1)

Het Vak College Hillegersberg is een VMBO-school voor de Basis Beroepsgerichte Leerweg
(BBL), de Kader Beroepsgerichte Leerweg (KBL) en de DO-Mavo (de Gemengde Leerweg, GL).
Deze school is geopend in augustus 2017 in een prachtig gebouw op de Argonautenweg 13,
3054 RP Rotterdam.
De school staat voor: Doen, Bewegen, Variatie en Leren op maat.

OFFICIELE AANMELDING
• Voor leerlingen met een LWOO-indicatie
Aanmelden kan vanaf maandag 21 februari 2022 tot en met vrijdag 18 maart 2022 door
het aanleveren van de volgende documenten:
-> het adviesformulier van de basisschool,
-> de unieke code waarmee wij toegang krijgen tot het Onderwijs Transparant
-> de ingevulde voorkeurslijst met minimaal 3 scholen in volgorde van voorkeur
• Voor leerlingen zonder LWOO-indicatie
Aanmelden kan vanaf maandag 21 februari 2021 tot en met vrijdag 18 maart 2022 door
het aanleveren van de volgende documenten:
-> het adviesformulier van de basisschool,
-> de unieke code waarmee wij toegang krijgen tot het Onderwijs Transparant
-> de ingevulde voorkeurslijst met minimaal 3 scholen in volgorde van voorkeur

PLAATSINGSPROCEDURE
•

Voor schooljaar 2022 – 2023 zijn er op het Vak College Hillegersberg in het eerste
leerjaar 84 plaatsen beschikbaar:
- BBL en BBL met LWOO
18 plaatsen
- BBL/KBL en BBL/KBL met LWOO
20 plaatsen
- KBL en KBL met LWOO
22 plaatsen
- GL en GL met LWOO
24 plaatsen

•

We hanteren een voorrangsregel als het gaat om een broer/zus die ingeschreven
staat op het Vak College Hillegersberg of leerlingen van wie een ouder werkzaam is op de
school

VERVOLG (afhankelijk van de ontwikkelingen rondom Corona)

•

Intakegesprek
Het Vak College Hillegersberg hecht grote waarde aan de samenwerking tussen
ouder, leerling en school.
Daarom wordt er met elke leerling die geplaatst is een intakegesprek
(kennismakingsgesprek) gevoerd. Hierbij zijn de ouders ook aanwezig. Tijdens dit
gesprek willen we een beeld krijgen van de interesses, de talenten en de motivatie
van de leerling. Ook inventariseren we tijdens dit gesprek eventuele
ondersteuningsbehoefte. Aansluitend bespreken we wat we van elkaar mogen
verwachten. Tot slot krijgt u informatie over de start van het nieuwe schooljaar.

•

Kennismakingsmiddag met alle nieuwe brugklasleerlingen!
Alle leerlingen die geplaatst zijn, ontvangen een uitnodiging voor een
kennismakingsmiddag.

•

Op dinsdagavond 14 juni organiseren we een informatieavond voor de leerlingen met
hun coach en voor de ouders met het Vak College Hillegersberg.

INFORMATIE/VRAGEN
Voor meer informatie over de plaatsing procedure verwijzen we naar
• www.koersvo.nl
• www.schoolprofielen.nl
Voor vragen kunt u tijdens schooldagen telefonisch terecht bij:
• Mevr. de Koning 06-14359555
• Mr. van Dijk 06-21536234
• Telefoonnummer van het Vak College Hillegersberg 010-7527175

