De Rotterdamse Plaatsingswijzer
schooljaar 2018 – 2019
HET BASISSCHOOLADVIES:
• Bepaalt het niveau van aanmelden bij het voortgezet onderwijs
• Gebaseerd op interesses, motivatie, talenten, mogelijkheden en toetsgegevens
• Voorlopig in groep 7, definitief in groep 8
• Enkelvoudig of dubbel
• Bindend voor de school voor voortgezet onderwijs
• Uitslag eindtoets groep 8 komt ná plaatsing in het voortgezet onderwijs
• Eventueel heroverwegen en bijstellen advies in overleg met ouders
ORIENTEREN OP SCHOLEN:
• Op www.schoolkeuzerotterdam.nl vinden ouders:
• Informatie over de Rotterdamse Plaatsingswijzer
• Algemene informatie over het voortgezet onderwijs
• Informatie over de Rotterdamse scholen voor voortgezet onderwijs
• Data van open dagen en lesmiddagen
• Bezoek scholenmarkten, open dagen en lesmiddagen
• Kijk op schoolwebsites
• Interesse in scholen/ klassen met een bijzondere inrichting? Geef kind tijdig op voor het extra
toelaatbaarheidsonderzoek
• Behoefte aan extra ondersteuning (zorg)? Op www.schoolprofielen.nl staat welke extra
ondersteuning (zorg) de scholen uit Rotterdam en omgeving bieden
TWEE RONDES VOOR AANMELDINGEN:
• 1e ronde is hoofdronde waarin alle leerlingen aangemeld worden. Deze is van 5 maart t/m
26 april 2018.
• 2e ronde is reserveronde voor leerlingen die in 1e ronde nog geen plaats hebben en voor
leerlingen die na een bijgesteld schooladvies een nieuwe school zoeken. Deze is van 22 mei
t/m 6 juli 2018.
• Elke ronde kent één aanmeldperiode en meerdere plaatsingsperiodes
• Ouders kunnen hun kind alléén in een aanmeldperiode aanmelden
• Tijdens de plaatsingsperiodes worden ouders per email op de hoogte gehouden over de
voortgang van de aanmelding
• Een voor-aanmelding is géén aanmelding en leidt niet tot voorrang
AANMELDEN:
• 1e aanmeldperiode van 5 t/m 16 maart 2018
• Aanmelden op meerdere scholen tegelijk met adviesformulier met unieke code en
voorkeurslijst
• Lijst bevat de brugklassen (types) van de scholen in Rotterdam en omgeving die passen bij
het basisschooladvies
• Bij brugklas van 1e voorkeur zet u een 1, bij brugklas van 2e voorkeur een 2, enz.
• Aanmelden voor verschillende brugklassen (types) op dezelfde school kan ook
• Aantal voorkeuren kiezen ouders zelf, bij 5 grote kans om in 1e ronde geplaatst te worden
• Gescheiden? Bij gedeeld gezag 2 handtekeningen op voorkeurslijst
• De school voor voortgezet onderwijs heeft geen extra informatie nodig
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Adviesformulier en ingevulde en getekende voorkeurslijst inleveren bij 1e school van
voorkeur
Voorkeurslijst wijzigen kan alleen tijdens de aanmeldperiode
Volgorde van aanmelden binnen aanmeldperiode is niet van belang
Toch niet geplaatst en/of een bijgesteld advies? 2e aanmeldperiode is van 22 mei t/m 8 juni
2018

AFHANDELING VOORKEURSLIJST:
• 1e school/brugklas van voorkeur beoordeelt of leerling toelaatbaar is:
• Basisschooladvies past bij brugklas
• Respect voor levensbeschouwelijke grondslag van de school (als de school dat eist)
• Geslaagd voor extra toelaatbaarheidsonderzoek naar specifieke kennis of
vaardigheden, alleen als de school een bijzondere inrichting heeft (bijvoorbeeld
tweetalig onderwijs, sport, dans, muziek)
• Bij niet toelaatbaar schuift aanmelding automatisch door naar volgende school/brugklas op
voorkeurslijst. Ouders ontvangen hiervan bevestiging per email.
• Voor scholen op de voorkeurslijst die de Rotterdamse Plaatsingswijzer niet volledig volgen
(duidelijk herkenbaar op de lijst) gelden andere procedureafspraken, raadpleeg daarvoor de
schoolwebsite.
PLAATSING:
• Plaatsing als brugklas genoeg plaats heeft voor aangemelde toelaatbare leerlingen
• Bij over-aanmelding wordt geloot onder álle toelaatbare leerlingen per brugklas, op dezelfde
dag volgens dezelfde methode
• Voorrangsregels
• Als leerling is uitgeloot, schuift aanmelding automatisch door naar volgende school/brugklas
van voorkeurslijst
• Ouders ontvangen op laatste dag van de plaatsingsperiode per email bericht of hun kind
geplaatst is (voor 1e plaatsingsperiode op 29 maart 2018)
• De school voor voortgezet onderwijs heeft het wettelijk recht om te bepalen in welke
brugklas, die past bij het basisschooladvies, een kind wordt geplaatst
AUTOMATISCH BERICHT:
• Let op: alleen mogelijk na goedkeuring ouders voor gebruik email adres(sen)
• Ouders weten altijd waar zij aan toe zijn
• De voorkeurslijst bepaalt waar een kind wordt aangemeld
• Laatste dag van plaatsingsperiode bericht, of na doorschuiven aanmelding tijdens eerste fase
van een plaatsingsperiode
• Aanmelding schuift automatisch door als:
• Leerling niet toelaatbaar is
• Leerling is uitgeloot (alleen aan eind tweede fase van plaatsingsperiode)
• Bij de volgende school/brugklas van voorkeur in een eerdere plaatsingsperiode het
maximum aantal leerlingen reeds geplaatst is, waardoor de school/brugklas vol is
• Tijdpad eerste ronde:
• Plaatsingsperiode 1A- fase 1 van 19 t/m 21 maart, fase 2 van 22 t/m 29 maart, op 29
maart bericht
• Plaatsingsperiode 1B- fase 1 van 3 t/m 9 april, fase 2 van 10 t/m 13 april, op 13 april
bericht
• Plaatsingsperiode 1C- fase 1 van 16 t/m 20 april, fase 2 van 23 t/m 26 april, op 26
april bericht
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EXTRA ONDERSTEUNING (ZORG):
• Basisschool kan ouders toestemming vragen voor extra onderzoek
• Drie soorten:
1. Praktijkonderwijs (Pro) of Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)
2. VMBO met Leerwegondersteuning (LWOO)
3. Extra ondersteuning voor alle onderwijsniveaus bv. Gedragsproblemen, lichamelijke
beperking of hoogbegaafdheid
• Kinderen voor Pro en LWOO kunnen al in februari aangemeld worden
• Bij Pro en VSO wordt niet geloot
• Informatieplicht
• Zorgplicht
BIJGESTELD BASISSCHOOLADVIES NA EINDTOETS:
• Keuze is aan de ouders
• Doen ouders na bijgesteld advies niets, dan verandert er niets aan de plaatsing van hun kind
• Ondersteunt school van plaatsing nieuwe niveau ?
• Op welke school is nog plaats op dit niveau ?
• www.schoolkeuzerotterdam.nl
• De 2e aanmeldperiode van 22 mei t/m 8 juni is ook voor aanmeldingen na bijgesteld
basisschooladvies
• De procedure is gelijk aan de 1e ronde
• Tijdpad tweede ronde:
• Plaatsingsperiode 2A- fase 1 van 11 t/m 15 juni, fase 2 van 18 t/m 22 juni, op 22 juni
bericht
• Plaatsingsperiode 2B- fase 1 van 25 t/m 29 juni, fase 2 van 2 t/m 6 juli, op 6 juli
bericht
VRAGEN:
• Basisschool eerste aanspreekpunt
• www.schoolkeuzerotterdam.nl
• Klachtencommissie Rotterdamse Plaatsingswijzer voor klachten over de uitvoering van de
Rotterdamse Plaatsingswijzer
• Voor overige klachten zie de website van de school
HANDIGE LINKS:
• www.schoolkeuzerotterdam.nl
• www.oudersonderwijs.nl
• www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl
• www.schoolprofielen.nl
• www.koersvo.nl/zib
•
www.ouders010.nl

Young Business School Rotterdam
Maashavenweg 14
3072 AZ Rotterdam
T 010 429 34 88
Contactpersonen
1e jaars leerlingen:
Mevrouw S. van den Akker : svdakker@lmc-vo.nl
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zij-istromers leerjaar 2:
Dhr. D. van der Leer : dvdleer@lmc-vo.nl
zij-istromers leerjaar 3 (e/o 4)
Dhr. G. van Melick : gvanmelick@lmc-vo.nl
INFORMATIE/VRAGEN
Voor meer informatie over de plaatsingprocedure verwijzen we naar:
www.fokor.nl (de Rotterdamse plaatsingswijzer)
www.schoolkeuzerotterdam.nl
www.schoolprofielen.nl
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