Informatie over de
aanmelding voor leerjaar 1

Aanmelden vóór 1 maart 2022

Leerlingen met een mavo (vmbo-tl), havo of vwo-schooladvies kunnen zich inschrijven op Helen Parkhurst. De aanmelding
staat open tot 1 maart. Leerlingen met een vmbo-bbl, -kbl of -gl schooladvies worden niet op Helen Parkhurst geplaatst.
Een leerling met een extra zorg/begeleidingsbehoefte, lwoo aanwijzing of zorgdossier wordt pas definitief op Helen
Parkhurst geplaatst na overleg met Passend onderwijs, afdeling toeleiding. Lwoo-leerlingen zijn alleen plaatsbaar als ze in
de reguliere groep kunnen worden opgenomen. Helen Parkhurst heeft geen aparte lwoo-klassen.
Om te bekijken of de school de begeleiding kan bieden die uw kind nodig heeft, heeft de school informatie nodig. Het is in
het belang van uw kind om volledige en juiste informatie te verschaffen. Na de schriftelijke aanmelding heeft de V(S)O
school 6 weken de tijd vanaf 1 maart om te bekijken of de school de juiste begeleiding kan bieden. Indien nodig kan de
periode van 6 weken, op basis van goede argumenten worden verlengd naar 10 weken. Als de school niet de juiste
ondersteuning kan bieden, zal de school in overleg met u een andere passende onderwijsplek zoeken. Dit kan zijn op een
andere reguliere vo-school of in het Voortgezet Speciaal Onderwijs.
Voor alle leerlingen geldt dat de aanmelding vanaf 1 maart in behandeling wordt genomen, zodra de schooladviezen van
de basisschool bekend zijn. Het maakt geen verschil of u uw kind aanmeldt op 1 januari of op 28 februari. U kunt dus
rustig de tijd nemen om de open dagen van alle scholen af te wachten alvorens uw keuze te maken.
Keuzemogelijkheden op Helen Parkhurst
De keuze voor een opleiding, mavo, havo of vwo, wordt bepaald door het plaatsingsadvies van de basisschool. Daarna
kiest de leerling voor een reguliere klas of voor een klas met een meer onderwijs specifiek programma. Voor leerlingen
die het leuk vinden om bezig te zijn met rekenen, techniek, natuur en milieu is er de mogelijkheid om te kiezen voor:
 Havo Technasium
 Vwo Technasium
 Mavo bèta
Topsporttalentschool
Het Helen Parkhurst is één van de 37 topsporttalentscholen in Nederland. Leerlingen die een topsportstatus hebben,
afgegeven door NOC/NSF, of een regionale status hebben, die afgegeven is door Topsport Flevoland, maken aanspraak op
topsportbegeleiding. Neem hiervoor contact op met de topsportcoördinator Jaap van ’t Hoff,
j.vanthoff@helenparkhurst.asg.nl
Heeft uw zoon/dochter een sportstatus, LOOT of FT, vermeld u dit dan op de achterkant van het aanmeldingsformulier
bij ‘opmerkingen/bijzonderheden’.
Aanvullende documenten bij de inschrijving:
Let op, de aanmelding is pas compleet nadat wij het volgende van u hebben ontvangen:
• een kopie van een officieel document met daarop vermeld het Burgerservicenummer, naam en geboortedatum
van uw zoon/dochter (bijv. kopie identiteitskaart of paspoort / kopie opgave Burgerservicenummer van de
belasting / uittreksel)
• een formulier van de basisschool, ondertekend door u en de basisschool met het (voorlopig) advies.
• indien er sprake is van een diagnose die van invloed kan zijn op het onderwijs
(dyslexie/ADHD/autisme/dyscalculie) een kopie verklaring of diagnose.
ICT op Helen Parkhurst
Op Helen Parkhurst werken we veel met computers. Het is belangrijk dat leerlingen zelf beschikken over een notebook of
tablet. Het Windows besturingssysteem sluit het beste aan bij hoe er op school wordt gewerkt. De school heeft een
overeenkomst met een bedrijf waardoor leerlingen een computer kunnen aanschaffen met een bijbehorend
servicepakket.

