
Addendum toelatingsbeleid Terra  
 
In dit addendum geeft Terra Eelde aan op welke wijze zij nader invulling geeft aan het Toelatingsbeleid 
Terra VO en op welke wijze. 
 
Samenwerkingsverband  22.01 Noord- en Midden Drenthe 
Terra Eelde maakt deel uit van het SWV VO 22.01 en onder regie van het SWV heeft de werkgroep 10-
14, samengesteld uit afgevaardigden van de diverse scholen VO en PO uit het SWV, de ‘Integrale Notitie 
PO/VO-beleid, Aanmelding schooljaar 2020-2021’ opgesteld. Genoemde notitie vormt samen met de 
“Notitie Toelatingsbeleid Terra VO’ een onlosmakelijk geheel. In de integrale notitie van het SWV wordt 
het proces van toelating in brede zin beschreven. Bovendien wordt nauwkeurig beschreven op basis van 
welke afspraken en acties betrokkenen elkaar in elk stadium van het toelatingsproces kunnen vinden. 
Hieronder volgt een beknopt overzicht van de inhoud van de notitie. Voor de volledige inhoud verwijzen 
we naar de Integrale PO/VO-beleid 
 
Notitie PO/VO-beleid, aanmelding schooljaar 2020-2021: 
Geformuleerde uitgangspunten aanmelding en toelating 2020-2021; 
Totstandkoming advies PO; 
Beschrijving procedure aanmelding en toelating; 
Procedure in geval van bijzonderheden; 
Aanvullende toelatingsvoorwaarden 
Procedure met (extra) ondersteuning en/of Jeugdzorg van PO naar VO; 
Bijlage: Stappenplan aanmelding voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 
 
Datum aanleveren aanmelding basisschool 
Basisscholen leveren uiterlijk 15 maart 2020 de benodigde informatie voor aanmelding aan bij de 
vestiging Terra Eelde. 
 
Datum aanmelden door ouders bij de vestiging 
Basisscholen/ouders leveren uiterlijk 15 maart 2020 de benodigde informatie voor aanmelding aan bij 
de vestiging, bestaande uit een compleet aanmeldingsformulier, een onderwijskundig rapport en 
voorzien van handtekeningen van alle betrokkenen. 
 
Data voor aanmelding leerlingen die in aanmerking komen voor vmbo met lwoo / pro 
Basisscholen/ouders leveren uiterlijk 15 februari 2020 de benodigde informatie voor aanmelding aan bij 
de vestiging, bestaande uit een compleet aanmeldingsformulier, onderwijskundig rapport, 
zorgrapporten ouders/school, dit alles voorzien van handtekeningen van alle betrokkenen. 
 
Toelating tot het Groene Lyceum  
Leerlingen die willen worden toegelaten tot het Groene Lyceum worden in een lagere leerweg geplaatst 
dan het basisschooladvies aangeeft. Dit mag alleen op nadrukkelijk verzoek van de ouders. Voordat uw 
kind in het Groene Lyceum  wordt geplaatst dienen de ouders hiervoor schriftelijk toestemming te 
geven. Dit wordt besproken tijdens de eerste ouderavond. 
 
Toelatingscommissie 
De centrale toelatingscommissie bestaat uit de volgende personen:   

 Coördinator LWOO mevr. K. Moltmaker 

 Intaker VMBO mw.  S. Jellema 

 Intaker hGL mw. R. Sybrandi  


