Aanmeldprocedure Kairos Tienercollege schooljaar 2023-2024
Het Kairos Tienercollege doet niet mee aan de centrale loting en matching in Amsterdam, dit
omdat we uitgaan van de doorlopende Vrijeschool leerlijn. Leerlingen die mogelijk worden
afgewezen en van een andere Vrijeschool afkomstig zijn kunnen in de centrale loting en matching
procedure nog altijd aanspraak maken op hun voorrangspositie.
Als beginnende school kunnen we alleen leerlingen met een lichte zorgvraag aannemen en
begeleiden. We kunnen leerlingen met een lichte vorm van dyslexie en/of dyscalculie beperkt
begeleiden.
Alle leerlingen met een advies voor vmbo-t, havo of vwo kunnen zich aanmelden voor klas 7. Bij
een gemengd advies is het laagste advies leidend. We laten twee klassen toe, 28 leerlingen per
klas.
We hanteren de volgende volgorde mbt toelating:
1. Leerlingen van de Vrijeschool Kairos worden, mits ze aan de niveau-advies eis voldoen,
automatisch toegelaten aangezien we werken vanuit een doorlopende leerlijn.
2. Voor de beschikbare plekken na de eerste stap worden alle leerlingen van andere Vrijescholen
toegelaten die voldoen mits ze aan de advies eis voldoen. Mochten er meer aanmeldingen
dan beschikbare plekken zijn dan wordt er geloot, hierbij wordt gestreefd naar een evenredige
verdeling met betrekking tot niveau’s als dit mogelijk is. We streven hierbij naar een verdeling
van 1/3 vmbo-t / vmbo-t - havo, 1/3 havo / havo - vwo, 1/3 vwo.
3. Als er na stap 1 en 2 nog plekken beschikbaar zijn worden leerlingen van reguliere scholen
toegelaten. Ook hierbij wordt als nodig geloot en indien mogelijk rekening gehouden met een
evenredige verdeling over de niveau’s.
• We gaan uit van de meest recente school waar de leerling staat ingeschreven.
Hardheidsclausule
Indien u van mening bent dat uw kind zonder meer toegelaten dient te worden om gegronde
redenen zoals zwaarwegende persoonlijke omstandigheden, is het mogelijk om gebruik te maken
van de hardheidsclausule. Hierbij hanteren we dezelfde werkwijze als bij de centrale loting en
matching. U dient hiervoor uiterlijk op 13 januari een aanvraag per mail in te dienen waarin u
onderbouwt waarom uw kind toegelaten dient te worden. Deze aanvraag kunt u indienen bij Julian
Nelissen, jnelissen@kairostienercollege.nl
U wordt vervolgens uitgenodigd voor een gesprek op maandag 23 januari op het Kairos
Tienercollege. Bij dit gesprek zijn de zorgcoördinator, Julian Nelissen en de beide ouders
aanwezig. Op uiterlijk vrijdag 28 januari ontvang u bericht of uw kind geplaatst is op basis van de
hardheidsclausule. Mocht uw kind niet geplaatst zijn op basis hiervan, dan is het alsnog mogelijk
om mee te doen aan de reguliere aanmeldprocedure zoals hieronder beschreven. Richtlijn is om
maximaal twee leerlingen toe te laten op basis van de hardheidsclausule. Over de beslissing kan
verder niet worden gecorrespondeerd

Oriëntatie mogelijkheden
Op de volgende wijze kan men kennismaken met het Kairos Tienercollege:
8 december lesjesmiddag van 16.00u tot 17.00u en ouderavond van 19.00u tot 20.30u,
aanmelden vooraf verplicht via de website. Aanmelden kan vanaf een maand voorafgaand aan het
activiteit.
12 januari lesjesmiddag van 16.00u tot 17.00u en ouderavond van 19.00u tot 20.30u,
aanmelden vooraf verplicht via de website. Aanmelden kan vanaf een maand voorafgaand aan het
activiteit.
4 februari opendag van 10u tot 14u , aanmelden vooraf verplicht via de website. Aanmelden kan
vanaf een maand voorafgaand aan het activiteit.
9 februari lesjesmiddag van 16.00u tot 17.00u en ouderavond van 19.00u tot 20.30u, aanmelden
vooraf verplicht via de website. Aanmelden kan vanaf een maand voorafgaand aan het activiteit.
Procedure aanmelden
1. Het aanleveren van gegevens via de volgende link: https://forms.gle/TtB6uzTPGt9uu8R49
Dit kan vanaf maandag 17 januari. Dit dient voorafgaand aan de o ciële aanmelding te
gebeuren.
2. De daadwerkelijke vooraanmelding, dit gebeurt door in de week van 13 tot en met 17 februari
fysiek op school aan te melden op gezette tijden. Hierbij komt u samen met uw kind naar het
Kairos Tienercollege.
- Maandag 13 februari van 16u tot 17u
- Dinsdag 14 februari van 16u tot 17u
- Donderdag 16 februari van 16u tot 17u
- Vrijdag 17 februari van 16u tot 17u
✴ Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken, neem hierbij een geldig identiteitsbewijs van het
kind mee.
3. Vrijdag 24 februari, uiterlijke kennismaking uitslag toelating na loting procedure onder toeziend
oog van een notaris.
4. Maandag 7 maart, start centrale loting en matching, leerlingen die zijn uitgeloot kunnen
hieraan deelnemen. Hiervoor kunnen Vrijeschoolleerlingen nog steeds gebruikmaken van hun
voorrangspositie.
Administratieve afhandeling
Nadat de leerlingen zijn toegelaten krijgen de betre ende basisscholen een brief waarin de
werkwijze wordt aangegeven om alle informatie over te dragen via ELK aan het Geert Groote
College, nevenvestiging Kairos Tienercollege.
Bezwaar of klacht
Mocht u een klacht willen indienen of bezwaar willen indienen over de procedure, dan is dat
mogelijk via de algemene klachtenregeling welke staat vermeld op de site van het Kairos
Tienercollege of door contact op te nemen met de rector van het Geert Groote College of Julian
Nelissen.
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Voor al uw vragen kunt u zich richten tot: jnelissen@kairostienercollege.nl

