Aannamebrochure

2022-2023

Novalis College

Informatiemomenten

• Infoavonden over de brugklas voor ouders (aanmelden verplicht)
Dinsdag 9 november 2021
Locatie: Novalis College, meer informatie vindt u op onze website.
• Minilessen voor leerlingen uit groep 8 (aanmelden verplicht)
Woensdag 17 november 2021
Locatie: Novalis College, meer informatie vindt u op onze website.
• Open dag Novalis College
Zondag 30 januari 2022, meer informatie vindt u op onze website.
• Minilessen voor leerlingen uit groep 8 (aanmelden verplicht)
Woensdag 9 februari 2022
Locatie: Novalis College. Meer informatie vindt u op onze website.

Contact

U kunt alle informatie over onze school en de aanname ook vinden
op www.novalis.nl. Novalis College
Postadres
Postbus 1073
5602 BB Eindhoven
post@novalis.nl

Bezoekadres
Sterrenlaan 16
5631 KA Eindhoven
040-2969310

De aannamecommissie is het beste bereikbaar via aanname@novalis.nl.
Wij zullen uw vragen zoveel mogelijk per mail beantwoorden.
Indien nodig of gewenst nemen wij ook telefonisch contact met u op.
• Mw. C. Didden
• Mw. B. van den Broek
• Mw. I. Rörik
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Aannamebrochure Novalis College
voor het schooljaar 2022-2023
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Uitgangspunten vrijeschool
• Basisgedachte: ontwikkelingsstof passend bij de leeftijdsfasen van de leerling. De ordening en het aanbod van deze ontwikkelingsstof wordt ontleend
aan de ontwikkelingspsychologie van de leerling: de juiste stof op het juiste
moment.
• Cognitieve, kunstzinnige en sociale vorming zijn aan elkaar gelijkwaardig.
Daardoor kunnen leerlingen zich evenwichtig ontplooien op het gebied van
denken, beleven en doen.
• Een veilige sfeer: ‘leerlingen kunnen zichzelf zijn’ is een veel gehoorde
uitspraak van oud-leerlingen. En ook: ‘er is veel onderling contact tussen
leerlingen, ook buiten de eigen jaarlaag’.
• Zo lang en zoveel mogelijk onderwijs in dezelfde groep. Differentiatie in
niveaugroepen vindt pas plaats vanaf het derde leerjaar.
• Leerlingen stimuleren om bij te dragen aan een menselijke samenleving en
aan de gezondheid van de aarde.
• Een enthousiast lerarenteam, betrokken bij de ontwikkeling van de leerlingen.
• Vierweeks projectonderwijs (zgn. ‘periodes’). De leerlingen starten vier
dagen per week met twee lesuren over één bepaald onderwerp. Thema’s
zijn o.a. sterrenkunde, ontdekkingsreizen, cartografie, de Middeleeuwen,
poëtica, het Parcival-epos, enz.
• In deze ‘periodes’ maken de leerlingen hun eigen leerboek. Dit vereist een
zekere mate van zelfstandigheid, organisatievermogen en innerlijke structuur van de leerling. Deze vorm van onderwijs doet een groot beroep op de
taalvaardigheid van de leerling.
• Seizoensgebonden jaarfeesten brengen extra kleur en ritme in het schooljaar.
• Een groot aantal bijzondere vakken en vakgebieden: toneel, euritmie
(vormlopen op muziek), muziek, koorzang, filosofie, architectuur, creatieve
technologie, mediapedagogiek, ambachtelijk onderwijs en biografieperiode
voor alle leerlingen.
• Excursieweken in klas 8 en klas 10.
• Internationale uitwisselingsprojecten.
• Werkweken in klas 7, geologieweek in klas 9, werkweek landmeten in klas
10 havo/vwo.
• Winkelstage in klas 9, maatschappelijke/sociale stage in klas 10 en een bedrijfsstage alleen in klas 11 vwo.
• Cultuurreizen in de examenklassen.
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• Niet alleen een mavo- havo- of vwo-diploma, maar ook een eindgetuigschrift met een beschrijving van kwaliteiten, vaardigheden en kennis.
• Een grote betrokkenheid van ouders. Ouders krijgen de mogelijkheid om
mee te denken.
• De Blauwe Bloem: een integratieklas voor zeer moeilijk lerende leerlingen in
een samenwerkingsverband met de Monseigneur Bekkersschool Eindhoven.
Deze leerlingen maken deel uit van de school en krijgen onderwijs aangeboden in een aangepaste omgeving, onder het motto “gewoon waar het
kan en speciaal waar het moet”. Deze leerlingen volgen integratielessen in
de praktijk- en kunstzinnige vakken in de reguliere klassen. Aanmelden voor
deze klas geschiedt altijd bij de Monseigneur Bekkersschool te Eindhoven.
• Het vrijeschoolonderwijs heeft een uitgesproken visie op haar bijdrage aan
de ontwikkeling van jonge mensen. De bekostiging van scholen in Nederland biedt onvoldoende ruimte om het hiervoor gewenste onderwijsaanbod te betalen. Daarom betalen ouders een ouderbijdrage. In onze schoolgids is te lezen hoeveel deze bijdrage bedraagt en op onze website staat
omschreven aan welke activiteiten het bedrag wordt besteed.
• Een enthousiast lerarencollege, betrokken bij de ontwikkeling van de
leerlingen en de school. Onze pedagogische visie vindt u terug op onze
website: https://www.novalis.nl/Onderwijs/Pedagogischevisie.aspx
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Twee brugjaren (vmbo-t, vmbo-t/havo, havo/vwo)
Het Novalis College hanteert in klas 7 en 8 de zogenaamde dakpanklassen.
Dit betekent dat wij vmbo-t/havo-klassen én havo/vwo-klassen formeren.
We geven les op het hoogste niveau van de dakpanklas. Aan het einde van
het tweede leerjaar stellen we het niveau van het vervolgtraject vast en
vanaf het derde leerjaar werken de leerlingen op hun eigen niveau naar een
eindexamen toe.
Naast deze dakpanklassen hebben we een vmbo-t leerweg. Vanaf klas 7
gaan de leerlingen meteen met het vmbo-t programma van start en werken
met vmbo-t boeken. Daarnaast hebben ze hoofdonderwijs en volgen ze
(meer) praktische- en kunstzinnige lessen. Klas 10 ronden ze af met een
vmbo-t examen. Daarna is doorstroom naar klas 10 havo, onder voorwaarden, mogelijk. Het is niet mogelijk tussentijds van de homogene vmbo-t
naar de vmbo-t/havo klas door te stromen.

Aanmelding leerlingen voor klas 7
in schooljaar 2022-2023
Met ingang van het schooljaar 2020-2021 is de vroege aanmeldweek
komen te vervallen. U kunt uw zoon/dochter bij ons komen aanmelden op:
maandag
dinsdag
woensdag

7 maart 2022 19:00 – 21:00 uur
8 maart 2022 19:00 – 21:00 uur
9 maart 2022 15.00 – 17.00 uur

Onze planning is onder voorbehoud van de dan geldende RIVM-maatregelen. Actuele informatie kunt u vinden onder:
https://www.novalis.nl/Nieuweleerlingen/Nieuweleerlingenklas7.aspx
Aanmeldformulier en benodigde documenten
• Aanmeldformulier, in onze regio zijn scholen aangesloten bij het Samenwerkingsverband Eindhoven en Kempenland (RSV-PVO). De basisschool
verstrekt het aanmeldformulier aan de ouders van een leerling uit groep 8.
• Aanvullingenformulier, de informatie op het aanmeldformulier dat u via de
basisschool ontvangt, is niet voldoende voor een aanmelding op het
Novalis College. Wij verzoeken u het aanvullingenformulier te downloaden
en samen met het aanmeldformulier van de basisschool in te leveren.
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• Uitgebreid aanmeldformulier, ouders/verzorgers van leerlingen afkomstig
van een school die níet is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Eindhoven en Kempenland, kunnen op onze website een uitgebreid aanmeldformulier downloaden.
• Het onderwijskundig rapport, ingevuld door de huidige leerkracht met
de status ‘definitief’. Het onderwijskundig rapport wordt digitaal uitgewisseld. Ouders/verzorgers van leerlingen buiten het Samenwerkingsverband
Eindhoven en Kempenland dienen het onderwijskundig rapport tijdens de
aanmelding te overhandigen.
• Kopie van dyslexie- en/of dyscalculieonderzoek en verklaring (indien van
toepassing).
• Uitslag eindtoets, van leerlingen binnen het Samenwerkingsverband
Eindhoven en Kempenland wordt de uitslag digitaal uitgewisseld. Ouders/
verzorgers van leerlingen buiten het Samenwerkingsverband Eindhoven en
Kempenland dienen deze zo spoedig mogelijk na de uitslag aan te leveren
bij de aannamecommissie.
• Uitslagen van andere tests en / of onderzoeken uit de basisschooltijd met
name wanneer het gaat om indicaties van een ontwikkelings- en/of leerprobleem. De ouders/verzorgers sturen ons zo spoedig mogelijk een kopie en
vragen eventueel gegevens op bij de basisschool.
• Recente foto van de leerling.
• Geldig identiteitsbewijs (BSN-Nummer) van de leerling meenemen bij aanmelding
Ondersteuning, zorg, leerproblemen, dyslexie en dyscalculie
Binnen het Novalis College wordt veel aandacht besteed aan het begeleiden van leerlingen met een leerprobleem. In dit beleidsplan wordt kort
ingegaan op de visie ten aanzien van deze problematiek, zowel wat betreft
dyslexie als dyscalculie. Vervolgens wordt beschreven hoe de leerlingen
hierbij begeleid worden, wie het aanspreekpunt is ten aanzien van bepaalde
taken en welke faciliteiten aangeboden worden aan de leerlingen met een
leerprobleem. Als laatste worden enkele begrippen uitgelegd.
Dit beleid kunt u vinden op onze website
https://novalis.nl/Onderwijs/Ondersteuningzorg.aspx
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Het verloop van de aanmelding
• U meldt uw zoon/dochter in de aanmeldweek aan bij het Novalis College,
passend bij het onderwijsniveau middels het aanmeldformulier dat via de
basisschool wordt verstrekt. Ook levert u de voorgenoemde benodigde
documenten gelijktijdig in. Wij stellen het zeer op prijs indien uw zoon/
dochter met u mee komt.
• Helaas kunnen wij uw aanmelding niet in behandeling nemen indien er
documenten missen. Wij zullen u dan verzoeken deze op een later moment
in de aanmeldweek alsnog in te leveren.
Het verloop van de besluitvormingsprocedure
• Het Novalis College biedt examenroutes aan naar de diploma’s vmbo-t,
havo en vwo. Het Novalis College mag leerlingen aannemen als uit het
advies van de basisschool blijkt dat een leerling minimaal een leerweg op
vmbo-t met diploma kan afsluiten.
• Indien er sprake is van een homogeen (enkelvoudig) advies, bepalen wij na
zorgvuldig overleg in welke klas een leerling geplaatst wordt.
• Na de aanmeldweek heeft de aannamecommissie, indien nodig, overleg
met de basisschool van uw zoon/dochter.
• Indien de aannamecommissie de aannamegegevens, het overleg met de
basisschool en/of een eventueel kennismakingsgesprek positief beoordeelt,
sturen wij u na 6 tot 10 weken na aanmelding via de post een bericht over
het besluit van toelating.
• Het kan voorkomen dat de aannamecommissie twijfelt over de aanname
van de leerling omdat er sprake is van een specifieke ondersteuningsvraag.
De aannamecommissie zal in dit geval contact opnemen met de basisschool
en verzoeken om uitgebreidere informatie en (mondelinge) toelichting. Tot
de mogelijkheden kan ook behoren dat wij de ouders/verzorgers verzoeken
om nader onderzoek te laten doen. Deze aanvullende gegevens worden
door de aannamecommissie opnieuw bekeken en zo nodig besproken met
de intern begeleider van de basisschool. Hierna wordt u uitgenodigd voor
een gesprek met o.a. onze ondersteuningscoördinator. Als laatste zal de
aannamecommissie een beslissing nemen en stellen de ouders/verzorgers
hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
• Als het duidelijk is dat onze school niet geschikt is voor een aangemelde
leerling, krijgen de ouders/verzorgers een beargumenteerde afwijzing.
Bij bepaalde leerlingen zal dan de zorgplicht in werking treden, zie hiervoor
de website www.passendonderwijs.nl.
• Ouders/verzorgers kunnen binnen zes weken schriftelijk bezwaar maken
tegen de beslissing. De aannamecommissie zal dan binnen 4 weken een
nieuwe beslissing nemen nadat alle betrokkenen zijn gehoord en dit communiceren naar de ouders/verzorgers.
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Samenstelling van de klassen
• Wij hebben op dit moment een vmbo-t, vmbo-t/havo en havo/vwo brugklassen. De leerlingen worden ingedeeld op basis van verschillende factoren. Het advies en het onderwijskundig rapport van de basisschool zijn
hierin leidend. Soms speelt ook een specifieke ondersteuningsvraag een rol.
• Met plaatsing in klassen houden wij géén rekening met het bij elkaar plaatsen van vrienden en vriendinnen.
• Wij houden wel rekening met het niveau van de leerling, de spreiding van
het aantal jongens en meisjes over de verschillende klassen en de verdeling
van het aantal leerlingen dat op een vrijebasisschool heeft gezeten en die
van reguliere basisscholen.
• De samenstelling van de klassen wordt bekend gemaakt op de algemene
informatie- en kennismakingsmiddag (6 juli 2022).
Herzien schooladvies
Uw zoon/dochter heeft vóór 1 maart een schooladvies gekregen.
Op basis van dit advies is uw zoon/dochter aangemeld op een vervolgschool. In april wordt de verplichte eindtoets afgenomen. De uitslag van
deze toets geeft een score aan met een daarbij behorend onderwijsniveau.
Als dit onderwijsniveau hoger is dan het schooladvies, dan zal de basisschool heroverwegen of het advies wordt herzien. De basisschool kan in
overleg met u het advies handhaven of naar boven bijstellen. Indien het
advies naar boven bijgesteld wordt dienen de basisschool en u dit te communiceren met het Novalis College. Indien u besluit uw zoon/dochter aan
te melden bij een andere school, bijvoorbeeld omdat er geen plaats meer is
in een klas met een hoger onderwijsniveau, dan kunt u uw zoon/dochter op
24/25 mei 2022 aanmelden bij een andere school. Meer informatie omtrent
een herzien schooladvies vindt u op www.swveindhovenkempenland.nl.
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Belangrijke data
Onderwerp

Algemeen

Informatieavond voor ouders/
verzorgers van basisschoolleerlingen

9 november 2021

Minilessen leerlingen groep 8

17 november 2021

Open dag

30 januari 2022

Minilessen leerlingen groep 8

9 februari 2022

Aanmelding

Onderwijskundig rapport beschikbaar

Vóór 1 maart 2022

Aanmeldweek

7 t/m 11 maart 2022

Overleg aannamecommissie met
basisscholen

maart 2022

Versturen van uitslag toelating

20 april 2022

Uiterste inleverdatum
akkoordverklaring ouders voor
plaatsing leerling

18 mei 2022

Aanmelding op basis van bijgestelde adviezen

24 mei en 25 mei 2022

Informatie- en kennismakingsmiddag klas 7

6 juli 2022

Begin zomervakantie

23 juli 2021
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Het Novalis beleef je samen
Sterrenlaan 16
5631 KA Eindhoven
040 - 2969310
post@novalis.nl
novalis.nl

