De Poort valt onder de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH).
De school werkt vanuit een Protestant Christelijke visie met respect voor elkaars geloof en
afkomst.
Onze kernwaarden zijn:
 Ontmoeten: We treden naar buiten, zien en horen elkaar en komen elkaar tegemoet.
 Verbinden: We geloven in de meerwaarde van samenwerking en zoeken actief naar
mogelijkheden om samenwerking te realiseren.
 Betrokken: We hebben zorg voor elkaar en moedigen mensen aan te doen waar ze
goed in zijn en zich te ontwikkelen.
 Betrouwbaar: We doen wat we beloven en zijn aanspreekbaar op ons gedrag.

Toelating:
Op onze school worden leerlingen toegelaten die vallen binnen de criteria die gelden
voor het Praktijkonderwijs. Dit kan vanaf ongeveer hun twaalfde jaar. Vanuit het
samenwerkingsverband is de zorgkracht van alle praktijkscholen in beeld gebracht d.m.v.
het zogenaamde School OndersteuningsProfiel (zie “over de Poort”). Op de Poort houden
wij ons aan het volgende:









De maximale groepsgrootte is 17. We kunnen jaarlijks 3 nieuwe eerste klassen huisvesten in
ons gebouw. Dat betekent dat we 3 x 17 = 51 nieuwe eersteklassers toelaten*.
Leerlingen moeten vallen binnen het bestuurs- en schoolbeleid.
Leerlingen moeten zonder intensieve begeleiding het schoolprogramma kunnen volgen (denk
aan het volgen van de lessen en het kunnen lopen van stage).
Leerlingen die al een (half-,stief-)broer of (half-, stief-)zus op school hebben zitten hebben
voorrang bij aanmelding.
Leerlingen van personeelsleden van de Poort hebben voorrang bij aanmelding.
Leerlingen worden geplaatst op basis van een volledige en complete aanmelding.
Leerlingen worden geplaats op volgorde van aanmelding.
Het onderwijs op onze school is bedoeld voor leerlingen met leerproblemen. Wij kunnen
leerling alleen plaatsen als zij aan de criteria voldoen en een Toelaatbaarheidsverklaring voor
het Praktijkonderwijs hebben.

Leerlingen komen in de eerste klas in een groep die bij hun leeftijd en vorderingen past.
Oudere leerlingen kunnen zich in principe alleen aanmelden als dit een geval van verhuizing
of afstroom vanuit het VMBO betreft. Dan gaat overplaatsing via de school waar de leerling
vandaan komt. Ouders moeten zich ook akkoord verklaren met de uitgangspunten van SCOH
(Protestant Christelijk), de visie van de Poort en het schoolreglement.
Onderwijs op onze school is bedoeld voor leerlingen met leerproblemen. Als leerlingen met
bijkomende of andere problematiek zich aanmelden, of leerlingen die op het grensvlak van
ZMLK en PRO functioneren, wordt plaatsing besproken in de zorgcommissie. Er wordt dan
bekeken of wij de leerling de ondersteuning kunnen bieden die hij/zij nodig heeft.
*De capaciteit die onze school heeft benoemd voor schooljaar 2018-2019, moet door ouders gezien worden als
streefcijfer voor de gewenste klassenindeling en totale capaciteit. Afhankelijk van het verloop van de aanmeldingen, kan
op onderwijskundige gronden of vanwege organisatorische redenen, worden afgeweken van deze indeling.

Hierbij worden o.a. de belastbaarheid en deskundigheid van het team en de potentie van de
leerling om het hele programma van de Poort, inclusief stage, te kunnen volgen. Alleen met
toestemming van de directie kan soms dispensatie gegeven worden voor onderdelen van het
programma.
Van de aanmeldende ouders wordt verwacht dat zij meewerken aan de toelatingsprocedure
en aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun kind zoals de school die beoogd.
Bi inschrijving op een school voor Voortgezet Onderwijs wordt gevraagd naar het
burgerservicenummer van de leerlingen (dit wordt ook het onderwijsnummer), een kopie
van het paspoort/ID-bewijs van ouders en leerling en een kopie van de zorgpas van de
leerling. We zijn verplicht deze gegevens in de administratie te hebben.

Plaatsing:
Als we leerlingen aannemen op onze school dan is het onderwijskundig rapport (OKR) van de
vorige school van groot belang. Dit OKR kunnen wij inzien via de unieke code die op de
BOVO-kaart staat. Deze kaart dienen ouders bij aanmelding af te geven.
Daarnaast tekenen ouders voor toestemming voor het aanvragen van een
toelatingsverklaring (TLV) voor het Praktijkonderwijs en het zo nodig opvragen van
overdrachtgegevens en het doen van aanvullend onderzoek.
Een goede zorg begint bij het op de voet volgen van de ontwikkeling van uw kind. We doen
dit aan de hand van een onderwijsmanagement systeem en het Ontwikkelingsperspectief
(OPP). Wij maken gebruik van methode onafhankelijke toetsen om de didactische
ontwikkeling in beeld te brengen. De resultaten worden gezamenlijk besproken door de
mentor, de zorgcoördinator en de psycholoog. Zo nodig wordt het onderwijsaanbod
groepsbreed of individueel bijgesteld.
Voor alle duidelijkheid de volgorde van het moment van aanmelding en plaatsing van
de nieuwe leerling. Het zogenaamde stappenplan:










Afspraak maken voor bezichtiging/rondleiding van de school (na de herfstvakantie).
Aanmelding (vanaf 27 januari 2018 voor schooljaar 2018-2019) en invullen van de benodigde
papieren.
Afgeven “BOVO-kaart” met daarop het advies van de basisschool en het BOVO-nummer.
Kopie van paspoort/ID leerling en ouders, burgerservicenummer en zorgpas leerling.
Informatie uitwisseling tussen basisschool, eventueel andere betrokken instellingen en de
Poort.
Uitnodiging van de leerling voor gesprek met de psycholoog en eventueel aanvullend
onderzoek.
Opsturen aanvraag TLV naar het samenwerkingsverband voor het VO Zuid-Holland West.
Indien de beschikking wordt afgegeven:
o Ouders krijgen een kopie van de beschikking toegestuurd.
o De leerling wordt geplaatst op de Poort
Indien de beschikking wordt afgewezen gaat de Poort samen met ouders op zoek naar een
andere passende school.
De school stelt aan de hand van alle gegevens een OPP op waarin het uistroomperspectief is
opgenomen.

*De capaciteit die onze school heeft benoemd voor schooljaar 2018-2019, moet door ouders gezien worden als
streefcijfer voor de gewenste klassenindeling en totale capaciteit. Afhankelijk van het verloop van de aanmeldingen, kan
op onderwijskundige gronden of vanwege organisatorische redenen, worden afgeweken van deze indeling.

