Procedure voor aanmelding
Bij elke aanmelding neemt Fourteens contact op met de huidige school. Scholen, ouders en leerlingen kunnen
altijd contact opnemen bij vragen: info@fourteens.nl.

Aantallen
In schooljaar 2020/2021 kunnen wij 19 leerlingen uit het voortgezet onderwijs plaatsen en 9 leerlingen uit het
basisonderwijs. Als er méér aanmeldingen komen, geldt voor de eerste fase van Fourteens (schooljaar
2020/2021) dat leerlingen van Fedra-scholen voorrang hebben.

Ondersteuningsbehoefte
Fourteens kan besluiten om niet in te schrijven voor Fourteens. Fourteens is een bijzondere onderwijsvorm
maar géén speciaal onderwijs. Soms hebben leerlingen een heel specifieke ondersteuningsbehoefte. In dat
geval zal goed gekeken worden of Fourteens deze ondersteuning kan bieden. Een positief advies van de
basisschool voor plaatsing op Fourteens is hierbij voorwaardelijk. Dit kan betekenen dat we de leerling niet
aannemen. Ook de samenstelling van de groep kan invloed hebben op de ondersteuningsmogelijkheden
waardoor plaatsing niet mogelijk is.
Voor VO-leerlingen die we om bovenstaande redenen niet kunnen aannemen heeft SVOK de plicht om in
overleg met het Samenwerkingsverband en eventueel de basisschool een passende onderwijsplek te vinden.
De PO-leerlingen blijven bij deze redenen op de basisschool waar zij ingeschreven staan.

Procedure
• Ouder(s)/verzorger(s) schrijven in voor een intakegesprek (school ondersteunt hier eventueel in)
• Fourteens verstrekt het aanmeldingsformulier

• Leerling komt met ouder(s)/verzorger(s) op intakegesprek met 2 docenten van Fourteens

• Leerling neemt de ingevulde checklist uit de folder mee op gesprek, ouder(s)/verzorger(s) nemen een ingevuld aanmeldingsformulier
mee
• In geval van overaanmelding geldt dit moment als het moment van aanmelding

• Na de intake neemt Fourteens contact op met de basisschool van de leerling

• Fourteens neemt contact op met de ouder(s)/verzorger(s) en informeert of de leerling definitief ingeschreven kan worden

• Ouders/verzorgers maken de inschrijving definitief binnen 14 dagen

Mogelijkheden bij overaanmelding
Mocht na toepassing van de selectiecriteria en de voorrangsregel van leerlingen van de Fedra-scholen het
maximaal aantal plaatsen eerder bereikt zijn, dan geldt de volgorde van aanmelding. SVOK garandeert voor VOleerlingen in elk geval plaatsing op één van haar scholen volgens de procedure van aanmelding bij de
betreffende scholen. De PO-leerling blijft op de school waar hij/zij onderwijs ontvangt.

