Toelatingsbeleid eerste leerjaar Amstelveen College 2021‐2022
De scholen in Amstelland garanderen, bij gebleken geschiktheid, een plaats in de regio op het betreffende
niveau. Zij hebben deze garantie vastgelegd in de Kernprocedure Amstelland 2021-2022. Voorwaarde is wel
dat de leerling zich in de eerste ronde van de kernprocedure (1 t/m 5 maart 2021) bij één van de
aangesloten scholen aangemeld heeft. Op pagina 5 van de Schoolkeuzegids staan de scholen die
samenwerken in de kernprocedure Amstelland. Het niveau van de leerlingen wordt op basis van het advies
van de basisschool door het Amstelveen College vastgesteld. Vervolgens worden leerlingen geplaatst op
basis van deze criteria:
•
•

•

•
•
•

Leerlingen met broers en zussen op het Amstelveen College en kinderen van medewerkers hebben een
plaatsingsgarantie.
Voor de adviezen M en MH vormen de leerlingen die woonachtig zijn, of op een basisschool zitten in de
gemeente Amstelveen, Ouderkerk a/d Amstel en Badhoevedorp (de 1ste ring) de eerste groep die
geplaatst wordt. Alle leerlingen in deze groep zijn voor aanmelding gelijkwaardig.
Voor de adviezen H, HV en V vormen de leerlingen die woonachtig zijn, of op een basisschool zitten in de
gemeente Amstelveen, Ouderkerk a/d Amstel, Aalsmeer en Badhoevedorp (de 1ste ring) de eerste groep
die geplaatst wordt. Alle leerlingen in deze groep zijn voor aanmelding gelijkwaardig.
Als na de plaatsing van de leerlingen uit de 1ste ring nog plaats is in een afdeling worden leerlingen uit de
2de ring (alle overige gemeenten) geplaatst.
Indien in een afdeling na de plaatsing van de leerlingen uit de 1ste ring teveel leerlingen zijn wordt voor
die afdeling onder de leerlingen van die groep geloot door een onafhankelijk notaris.
Indien in een afdeling na de plaatsing van de leerlingen uit de 2de ring teveel leerlingen zijn wordt voor
die afdeling onder de leerlingen van die groep geloot door een onafhankelijk notaris.

Het Amstelveen College kent vier soorten brugklassen: mavo/havo, havo/vwo, vwo en vwo-Xtra. Schooljaar
2021/2022 hebben wij ruimte voor 11 brugklassen. Hierbij streeft het Amstelveen College naar een
evenwichtige verdeling van de aanmeldingen over de soorten brugklassen.
Voor de wijze van aanmelden verwijzen wij u naar de Schoolkeuzegids 2021. Kernprocedure Amstelland
waarin de procedure van aanmelding en loting staat beschreven op p. 8 t/m 11.
Aandachtspunten:
• Het gevraagde aantal voorkeursscholen moet worden ingevuld zodat iedereen op een school van de
voorkeurslijst geplaatst kan worden.
• Leerlingen met een plaatsingsgarantie hoeven geen andere voorkeuren op te geven.
• Leerlingen die zich bij meer dan één school aanmelden, worden onderaan de lijst gezet. Dit geldt ook
voor een school in Amsterdam. Het ELK formulier van de basisschool kent een uniek nummer dat
slechts eenmaal door een school van voortgezet onderwijs kan worden gebruikt.
• Soms melden twee kinderen uit één gezin zich aan voor de brugklas. U kunt ervoor kiezen om elk kind
apart aan te melden of beide kinderen aan elkaar te koppelen. In het laatste geval (dus als de kinderen
aan elkaar zijn gekoppeld) staan beide kinderen op 1 lot bij een eventuele loting.

