
Addendum toelatingsbeleid Terra Wolvega 2020-2021 
 
In dit addendum geeft Terra Wolvega aan op welke wijze zij nader invulling geeft aan het 
Toelatingsbeleid Terra VO. 
 
Samenwerkingsverband  ZO-Friesland 21.02 
Het samenwerkingsverband ondersteunt scholen in het realiseren van Passend Onderwijs en is 
verantwoordelijk voor een sluitend systeem van arrangementen voor leerlingen die extra geïndiceerde 
ondersteuning nodig hebben (van regulier tot speciaal onderwijs). 
Het samenwerkingsverband initieert, coördineert en vervult waar gewenst de makelaarsfunctie. 

 Er is een consultatieteam waar de school een beroep op kan doen 

 Er is intervisie en er zijn lerende netwerken voor professionals op scholen binnen het 
samenwerkingsverband 

 Er vindt uitwisseling van good practice plaats  

 Er is een OPP-coördinator die zorg draagt voor de juiste ondersteuning bij leerlingen.   
 
Datum aanleveren aanmelding basisschool 
Basisscholen leveren uiterlijk 1 april de benodigde informatie voor aanmelding aan bij de vestiging, 
waarbij dient te worden meegestuurd: 

- Onderwijskundig rapport 
- Plaatsingswijzer 
- Verklaringen (als dyslexie, dyscalculie etc.) 
- Testgegevens (als IQ, Achterstanden etc.) 
- Aanmeldingsformulier 

 
Warme overdracht 
Met de afleverende school heeft een lid van de Toelatingscommissie een warme overdracht voor die 
leerlingen die zijn aangemeld  voor de vestiging Wolvega. 
 
Datum aanmelden door ouders bij de vestiging 
Ouders melden hun kind uiterlijk 1 april aan bij de vestiging door middel van het volledig ingevulde 
aanmeldformulier. 
 
Data voor aanmelding leerlingen die in aanmerking komen voor lwoo 
Ouders melden hun kind uiterlijk 1 april aan bij de vestiging door middel van het volledig ingevuld 
aanmeldformulier.  
 
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 de 
leerling in het Groene Lyceum wordt geplaatst dienen de ouders hiervoor schriftelijk toestemming te 
geven. 
 
Toelatingscommissie 
De toelatingscommissie bestaat uit de volgende personen: 
Frits Spanhaak   coördinator leerlingenzorg  Jeroen Vogelzang zorg-coördinator 
Wilma van Eenige LWOO-coördinator   Regina Toxopeus leerlingbegeleider 
Coby Kirkenier  teamvoorzitter hGL  Dennis Wanders Afdelingsdirecteur 


