Overstappen: van de ene school naar de andere
Vlak voor de zomervakantie stappen soms leerlingen van de ene
naar de andere school over. Soms gebeurt dat omdat een leerling
zich niet meer thuis voelt op een school. Soms omdat er over en
weer niet aan de verwachtingen is voldaan. De leerling (lees ook:
ouder/verzorger) is het niet eens met een beslissing om over te
stappen naar een bepaald niveau. Er zijn dingen gebeurd over en
weer die niet meer goed voelen. Dit zijn maar een paar redenen
waarom leerlingen over (moeten) stappen.
Aan het einde van het schooljaar overstappen is zowel voor de
leerling als voor de school waar de leerling naar toe wil of gaat
lastig. Voor leerling en ouders is er de onzekerheid, “word ik
wel toegelaten”, “wat moet ik allemaal weten van mijn nieuwe
school”, “is het wel goed geregeld”? De scholen in Maastricht
Heuvelland en Parkstad hebben met elkaar afgesproken dat anders dan de afgelopen jaren te regelen.

Wat moet je als leerling, wat moet u als ouder/verzorger weten?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

In het geval dat overgaan of doubleren op de school van herkomst niet kan geeft de mentor zes
weken voor het einde van het schooljaar aan dat een leerling mogelijk naar een ander school moet
overstappen.
De mentor bespreekt dat met leerling en ouders/verzorgers.
Ouders/verzorgers geven - in het geval van overstappen - aan naar welke school zij graag willen
overstappen (voorkeurschool)
De mentor zorgt voor een (digitaal) aanmeldingsformulier van de school van voorkeur en zorgt
ervoor dat de ouder/verzorger dit uiterlijk vijf weken voor het einde van het schooljaar ondertekent
heeft ingeleverd.
Ouders/verzorgers geven toestemming voor relevante gegevensuitwisseling tussen de scholen
De aanmelding kan door de voorkeurschool verwerkt worden en de zorgcoördinatoren leggen de
eerste contacten over de leerling.
Onmiddellijk na de bevorderingsvergadering is er contact tussen school van herkomst en de ouders.
Als de leerling moet/wil gaan overstappen wordt de voorkeurschool geïnformeerd.
Als de leerling overstapt dan wordt de aanmeldingsprocedure afgewikkeld tussen de school van
herkomst (uitschrijven) en de voorkeurschool (inschrijving). Het proces wordt voor de zomervakantie
afgesloten met een eerste (of verdere) kennismaking met teamleider/nieuwe mentor.
En als het niet lukt?
Als een leerling twee weken voor het einde van het
schooljaar geen andere voorkeurschool gevonden
heeft dan blijft de leerling voorlopig ingeschreven bij
de school van herkomst (tot uiterlijk 15 september van
het nieuwe schooljaar). De laatst twee schoolweken
worden géén nieuwe overstapgesprekken meer gevoerd.
School van herkomst: school waar de leerlingen dit
schooljaar zit
Voorkeurschool: school waar de leerling volgend jaar
naar toe gaat / wil gaan.

