
Toelatingsbeleid & toelatingsprocedure Brugjaar Jan Ligthart voor schooljaar 2022-2023 

Bij getoonde interesse wordt indien nodig/wenselijk een verkennend telefoongesprek met ouders 
gevoerd. Dit gesprek heeft als doel zaken als advies, niveau en achtergrond te bespreken.  
Het kan ook voorkomen dat ouders enkel het formulier invullen en geen telefonisch contact hebben.  
 
Ouders/verzorgers kunnen zich voor aanmelden d.m.v. het betreffende vooraanmeldingsformulier 
op de website in te vullen. Met het invullen en ondertekenen van dit  formulier tonen ouders 
interesse in het Brugjaar Jan Ligthart. Let op, dit is nog geen aanmelding. Naar aanleiding van het 
ingevulde en ondertekende formulier nodigen wij ouders uit voor een intakegesprek welke gevoerd 
wordt door de intakecommissie.  
 
De intakecommissie bestaat uit een gemêleerd gezelschap, waarin onder andere iemand van de 
schoolleiding en iemand van de ondersteuning in vertegenwoordigd is. Het doel van het intake 
gesprek is om helder te krijgen of het Brugjaar Jan Ligthart aansluit bij de onderwijsbehoeften van de 
betreffende leerling.  
 
Na het intake gesprek kan er contact worden opgenomen met derden, zoals bijvoorbeeld de 
basisschool. De definitieve aanname vindt hierna plaats door de toelatingscommissie. De leerling kan 
hierna door de basisschool worden aangemeld voor het Brugjaar Jan Ligthart in Onderwijs 
Transparant (OT).  
 
Indien er na de intakegesprekken blijkt, dat de leerling niet in aanmerking komt voor het Brugjaar Jan 
Ligthart, volgt een advies voor verder vervolgonderwijs in een bericht of gesprek naar 
ouders/verzorgers toe.  
 
Het Brugjaar Jan Ligthart start in schooljaar 2022 – 2023 met ongeveer 20 leerlingen. Het kunnen er 
maximaal een paar meer zijn. Wanneer de grens van het aantal aanmeldingen is bereikt wordt op 
maat gekeken naar een oplossing.  
 
Het advies en het onderwijskundig rapport van de basisschool voor de aangemelde leerlingen en 
eventuele andere belangrijke verslagen, testrapportages of onderzoeksresultaten, daarvan proberen 
wij al zoveel als mogelijk kennis van te nemen  voor het einde van de inschrijvingsprocedure. 
 
Om definitief geplaatst te kunnen worden in het Brugjaar Jan Ligthart, moet voldaan zijn aan de 
volgende zaken: 

• Het onderwijskundig of een ander rapport  van de basisschool is aanwezig en ook daarop 
staat een duidelijk geformuleerd niveauadvies. 

• Eventuele testrapporten, onderzoeksverslagen e.d. zijn aanwezig. 
Indien na de inschrijving in maart alsnog uit de verslagen, testrapportages en onderzoeksresultaten 
blijkt, dat het Brugjaar Jan Ligthart niet aansluit op de onderwijsbehoeftes van de leerling, waardoor 
wij de leerling niet kunnen aannemen, hebben wij als school de (zorg)plicht om – samen met de 
ouders/verzorgers - een andere school te vinden. 
 
Bijlage I Richtlijn Brugjaar Jan Ligthart  
Het Brugjaar Jan Ligthart staat m.b.t. het toelatings- en plaatsingsbeleid onafhankelijk van het 
Oosterlicht College.  
 
Voor leerlingen die komen uit het gewone reguliere basisonderwijs hanteren wij de volgende criteria: 

• Het advies basisschool is richtinggevend bij de besluitvorming over wel of geen toelating 
• Om plaatsbaar te zijn op het Brugjaar Jan Ligthart dient het advies van de basisschool 

minimaal een TL-advies te zijn   



• De leerling heeft acht jaar basisonderwijs genoten. Heeft hij/zij gedoubleerd maar wel acht 
jaar basisonderwijs gehad dan is deze leerling dus plaatsbaar (dit geldt dan voor leerlingen 
die uit groep 7 komen). De doublure moet dan wel zijn geweest tussen groep 3 t/m 7. 
Leerlingen die groep 1 of 2 hebben gedoubleerd en komen uit groep 7 worden niet 
aangenomen tenzij voldaan wordt aan het volgende punt. 

• Heeft een leerling nog geen acht jaar basisonderwijs gehad, dan kan hij/zij alleen geplaatst 
worden op advisering, dan wel met instemming van de basisschool waar hij/zij vandaan 
komt. Het betreft veelal intelligente leerlingen van wie de basisschool zegt dat hij/zij alle 
basisschoolleerstof al heeft verwerkt. Het advies basisschool is hierbij bindend bij de 
besluitvorming over wel of geen toelating.  

• Er is sprake van deficiëntie op cognitief dan wel sociaal-emotioneel terrein en/of schoolse 
vaardigheden. Hiervan wordt verwacht dat deze opgeheven kan worden binnen een jaar. Het 
Brugjaar Jan Ligthart heeft daarbij als doel deze leerling op die gebieden de nodige extra 
ondersteuning te geven. Het Brugjaar zal de leerling de kans bieden zich optimaal te 
ontwikkelen, zodat de stap naar het VO op zijn/haar niveau goed gemaakt kan worden. 

 
Voor leerlingen uit het speciaal basisonderwijs hanteren wij bovenstaande criteria aangevuld met 
onderstaande criteria: 

• Vanuit het speciaal onderwijs wordt verwacht dat de leerling het voortgezet regulier 
onderwijs kan voltooien op TL niveau. 

• Het speciaal onderwijs moet positief adviseren. 
• Er is sprake van leerproblematiek en niet van (ernstige) gedragsproblematiek. 

 
Bijlage II Richtlijn tijdens intakegesprekken  

• Aan het begin of het einde van het intakegesprek wordt de procedure van de aanmelding 
met ouders/verzorgers doorgenomen met vermelding van het opnemen van contact met de 
basisschool  

• Het intakegesprek wordt gevoerd door één of meerder vertegenwoordigers van de 
toelatingscommissie.  

• Tijdens het intakegesprek worden er aantekeningen gemaakt door een afgevaardigde van de 
toelatingscommissie, die bruikbaar zijn in de vervolgprocedure 

• Tijdens het intakegesprek wordt actief doorgevraagd op punten die onduidelijk zijn gebleken 
uit de aanvullende vragenlijst van het vooraanmeldingsformulier 

• Het doel van het intakegesprek is om helder te krijgen of het BJL het geschikte onderwijstype 
is voor de leerling 

• Het intakegesprek duurt ongeveer twintig minuten, met een uitloop van maximaal tien 
minuten 
 

Bijlage III Doelgroep Brugjaar Jan Ligthart 
 

• Leerlingen met een t/h/v advies. 

• Dit jaar is bedoeld voor leerlingen die sociaal-emotioneel nog (te) jong zijn om volledig te 
starten op de middelbare school. Bij een eventuele leerachterstand wordt door de 
basisschoolleerkracht verwacht dat deze binnen een jaar weggewerkt kan worden.  

• Op basis van het huidige adviesniveau wordt verwacht dat de leerling het voortgezet regulier 
onderwijs kan voltooien. 

• Voor leerlingen uit het speciaal onderwijs, moet het speciaal onderwijs en onze 
ondersteuners c.q. de toelatingscommissie positief adviseren en gelden de reguliere 
toelatingsnormen.  

• Het advies van de basisschool voor het Brugjaar is zwaarwegend, maar niet doorslaggevend.  
 


