Zij-instroom in het schooljaar 19-20
Instroom in HAVO4 door leerlingen met een VMBO-t diploma
Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in een plek op onze school.
Hierbij de praktische informatie over de aanmeldings- en toelatingsprocedure.
Aanmelden kan vanaf maandag 25 februari 14:30 uur tot en met vrijdag 29 maart 16:00 uur.
Aanmelding kan uitsluitend persoonlijk bij de receptie van Sancta Maria (08.30-16.30 uur), dus niet per
post of via een website. Wij doen dit omdat er een aantal originele formulieren ingeleverd moet worden.
Door je persoonlijk te melden kunnen wij samen controleren of de aanmelding helemaal in orde is.
Sancta Maria neemt in principe geen leerlingen aan van scholen die zelf een HAVO4 afdeling hebben.
Bij de aanmelding moeten de volgende zaken worden ingeleverd:
 het volledig ingevulde doorstroomformulier (met profielkeuze) voortgezet onderwijs (het door de
huidige school ingevulde originele exemplaar).
 een kopie van het laatste rapport
 een recente cijferlijst (voor toelating moet op het eindexamen voor alle vakken minimaal een
6,8 gemiddeld worden gescoord en minimaal een 6,0 voor de kernvakken Engels, Nederlands en
Wiskunde)
 een positief advies van de huidige vakdocenten;
 aanvullende informatie van de mentor, zie bijlage
 het pakketkeuzeformulier, zie bijlage
 een motivatiebrief van de leerling (maximaal een half A4)
 een verklaring of je een broer of zus op school hebt, van buiten de regio komt verhuizen en/of
je eerder op school hebt gezeten.
 indien van toepassing: een onderzoeksrapport (voor bijvoorbeeld dyslexie)
Op basis van deze gegevens geeft de interne toelatingscommissie een bindend advies over de
plaatsbaarheid. Hierover ontvang je per e-mail uiterlijk op dinsdag 12 april bericht. Bij een positief
advies hoor je tevens dan op welke plek op de wachtlijst je staat. Als je een positief advies over
plaatsbaarheid hebt ontvangen en je maakt gezien je plaats op de wachtlijst een enigszins reële kans om
toegelaten te worden, dan volgt een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek voor de meivakantie.
De plaats op de wachtlijst wordt mede bepaald door het moment van aanmelding: wie zich eerder
aanmeldt maakt meer kans dan wie zich later aanmeldt. Er wordt wel voorrang verleend aan aanmelders
die eerder op Sancta hebben gezeten, die een broer of zus op school hebben of die van buiten ons
wervingsgebied naar de regio Haarlem verhuizen.
De uiteindelijk beschikbare plekken worden percentueel gelijkelijk verdeeld over leerlingen die
opstromen vanuit het VMBO en die afstromen uit het VWO.
Nadat de eindexamenresultaten bekend zijn moet zo spoedig mogelijk de definitieve cijferlijst worden
ingeleverd. Wanneer je na de uitslag van het CE niet langer voldoet aan de toelatingseisen of wanneer je
om andere redenen afziet van je plek op de wachtlijst, dan vernemen we dat graag zo snel mogelijk.
Helaas wordt pas na de rapportvergaderingen in de laatste schoolweek duidelijk hoeveel plaatsen er
werkelijk beschikbaar zijn. Hier eerder over mailen of bellen heeft geen zin. In de week van 15 juli
ontvang je bericht of je geplaatst bent of niet. Als dan blijkt dat er toch nog plaatsen zijn voor
aanmelders die nog geen gesprek hebben gehad dan worden die zo spoedig mogelijk voor een gesprek
uitgenodigd.
Aanvulling
Aan leerlingen die willen instromen vanuit VMBO-T en een vak niet of nauwelijks hebben gevolgd kan gevraagd
worden om een diagnostische toets te maken.
De afgenomen diagnostische toets geeft ons inzage in het vakniveau van een leerling. Als blijkt dat er sprake is van
een achterstand voor een of meer vakken, dan geeft de uitslag van de toets ons meer zicht op de
ondersteuningsbehoefte van een instroomleerling. Dit maakt dat het Sancta Maria beter in staat is om maatwerk te
organiseren.
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Zij-instroom in het schooljaar 19-20
Instroom in HAVO4 door leerlingen van het VWO
Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in een plek op onze school.
Hierbij de praktische informatie over de aanmeldings- en toelatingsprocedure.
Aanmelden kan vanaf maandag 25 februari 14:30 uur tot en met vrijdag 29 maart 16:00 uur.
Aanmelding kan uitsluitend persoonlijk bij de receptie van Sancta Maria (08.30-16.30 uur), dus niet per
post of via een website. Wij doen dit omdat er een aantal originele formulieren ingeleverd moet worden.
Door je persoonlijk te melden kunnen wij samen controleren of de aanmelding helemaal in orde is.
Sancta Maria neemt in principe geen leerlingen aan van scholen die zelf een HAVO4 afdeling hebben.
Bij de aanmelding moeten de volgende zaken worden ingeleverd:
 het volledig ingevulde doorstroomformulier (met profielkeuze) voortgezet onderwijs (het door de
huidige school ingevulde originele exemplaar).
 een kopie van het laatste rapport
 een recente cijferlijst
 een positief advies met motivatie van de huidige afdelingsleider;
 aanvullende informatie van de mentor, zie bijlage
 het pakketkeuzeformulier, zie bijlage
 een motivatiebrief van de leerling (maximaal een half A4)
 een verklaring of je een broer of zus op school hebt, van buiten de regio komt verhuizen en/of
je eerder op school hebt gezeten.
 indien van toepassing: een onderzoeksrapport (voor bijvoorbeeld dyslexie)
Op basis van deze gegevens geeft de interne toelatingscommissie een bindend advies over de
plaatsbaarheid. Hierover ontvang je per e-mail uiterlijk op dinsdag 12 april bericht. Bij een positief
advies hoor je tevens dan op welke plek op de wachtlijst je staat. Als je een positief advies over
plaatsbaarheid hebt ontvangen en je maakt gezien je plaats op de wachtlijst een enigszins reële kans om
toegelaten te worden, dan volgt een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek voor de meivakantie
De plaats op de wachtlijst wordt mede bepaald door het moment van aanmelding: wie zich eerder
aanmeldt maakt meer kans dan wie zich later aanmeldt. Er wordt wel voorrang verleend aan aanmelders
die eerder op Sancta hebben gezeten, die een broer of zus op school hebben of die van buiten ons
wervingsgebied naar de regio Haarlem verhuizen.
De uiteindelijk beschikbare plekken worden percentueel gelijkelijk verdeeld over leerlingen die
opstromen vanuit het VMBO en die afstromen uit het VWO.
Het overgangsrapport ontvangen wij graag zo snel mogelijk. Dit rapport (cijfers en werkhouding) is
leidend bij eventuele plaatsing.
Helaas wordt pas na de rapportvergaderingen in de laatste schoolweek duidelijk hoeveel plaatsen er
werkelijk beschikbaar zijn. Hier eerder over mailen of bellen heeft geen zin. In de week van 15 juli
ontvang je bericht of je geplaatst bent of niet. Als dan blijkt dat er toch nog plaatsen zijn voor
aanmelders die nog geen gesprek hebben gehad dan worden die zo spoedig mogelijk voor een gesprek
uitgenodigd.
Aanvulling zij instroom anders dan 4 VMBO-T
In een aantal situaties mag Lyceum Sancta Maria toetsen afnemen in het kader van de toelating:
Sancta Maria kan de toelaatbaarheid van een leerling toetsen als de leerling geen schooladvies heeft en geen
eindtoets heeft gemaakt, bijvoorbeeld omdat hij van een particuliere school of uit het buitenland komt.
De afgenomen toets geeft inzage in het niveau van een leerling. Als blijkt dat het niveau(havo of vwo) haalbaar
is, maar dat er sprake is van een achterstand voor een of meer vakken, dan geeft de uitslag van de toets ons meer
zicht op de ondersteuningsbehoefte van een instroomleerling.
Dit maakt dat we dan beter in staat is om maatwerk te leveren
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