Kalender
aanmeldingen Futura College
Welke data zijn van belang bij het aanmelden van een
groep 8 leerling bij het Futura College?

12-11-2019

Voorbereiding Informatieavond voor geïnteresseerde
ouders van groep 8
leerlingen.
Wij ontvangen u graag voor een
korte inleiding over ons onderwijs.
Het belangrijkste deel van de
avond bestaat uit gesprekken met
personeelsleden waarbij u allerlei
vragen kunt stellen. Deze avond
is minder interessant voor uw kind;
daarvoor is het open huis geschikter.
Aanmelding voor deze avond is niet
nodig.

06-01-2020

Aanmeldformulier online.

09-01-2020

Ontdekdag Futura College.

14-01-2020

Open huis Futura College.

05-03-2020

Uiterlijke aanmelddatum.

Vanaf deze week kunt u uw zoon/
dochter aanmelden. Gebruik hiervoor
het aanmeldformulier van onze website
www.futuracollege.nl en (indien van
toepassing) het Overstapadviesblad
dat u van de basisschool ontvangt.

Leerlingen uit groep acht draaien een
ochtend mee op het Futura College,
om kennis te maken met onze school.
Schoolverlaters van het SBO kunnen
zich via hun meester of juf aanmelden
of door het sturen van een mail naar
het Futura College.
Andere schoolverlaters kunnen zich
aanmelden door een mail te sturen
naar: administratie@futuracollege.nl.

Kennismaken met het Futura College
voor ouders en leerlingen. Aanmelden
is niet nodig. Meer informatie op de
website en via de basisschool.

Leerlingen die voor 06 maart zijn
aangemeld ontvangen uiterlijk op 02
april bericht over de plaatsing. *)

*) Leerlingen die aangemeld worden ná 05-03 ontvangen uiterlijk zes weken
na aanmelding bericht.
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Hoe gaat een aanmelding
op het Futura College in
zijn werk?

Ouders melden leerlingen aan d.m.v het
aanmeldformulier van de website van
het Futura College. Leerlingen afkomstig
van basisscholen uit de gemeenten De
Ronde Venen, Montfoort, Oudewater,
Stichtse Vecht en Woerden sturen ook
het Overstapadviesblad mee. Deze
hebben ze ontvangen van de
basisschool.
De orthopedagoog haalt het dossier via
een beveiligde omgeving binnen,
beoordeelt of dit compleet is en of de
toelaatbaarheidsverklaring voor
praktijkonderwijs aangevraagd kan
worden.
De toelaatbaarheidsverklaring wordt
aangevraagd door het Futura College
bij de Commissie Voor Toewijzing
Praktijkonderwijs (CVTP) van het
samenwerkingsverband (SWV-RUW).
De CVTP beoordeelt of de leerling
voldoet aan de criteria van
praktijkonderwijs en geeft een
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af.
Ouders ontvangen vanuit het SWV-RUW
bericht over de
toelaatbaarheidsverklaring.
De basisschool ontvangt bericht over de
plaatsing op het Futura College.
Ouders ontvangen van het Futura
College bericht over de plaatsing.

