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Toelatingsprocedure klas 1 en 2*
*Leerlingen met ondersteuningsbehoefte geldt een andere procedure

  Saga Driehuis is een nieuwe school, die start in een vleugel van de Duin en Kruidbergmavo 
met een compact coachteam. Er is grote belangstelling voor het Agora-onderwijs dat Saga 
Driehuis biedt. Om de pedagogische en onderwijskundige uitgangspunten van deze nieuwe 
school te bewaken, geldt voor het schooljaar 2022-2023 een maximum van 60 eerstejaars 
leerlingen en een aantal ouderejaars leerlingen. 

 Deze ouderejaars leerlingen uit leerjaar 1 (vmbo-t, havo, vwo) en 2 (havo, vwo) van het VO die 

willen overstappen zijn van harte welkom, hoewel wij op voorhand geen garantie kunnen 

geven dat er plek zal zijn. Dit hangt af van het aantal aanmeldingen van eerstejaarsleerlingen 

en van de eventuele ondersteuningsbehoefte.

 Vanwege het beperkt aantal beschikbare plaatsen is een aanmeldprocedure noodzakelijk. We 

streven daarnaast naar een evenwichtige samenstelling van de leerlingpopulatie die verge-

lijkbaar is met de samenstelling van de echte samenleving buiten de school. Dat betekent dat 

we een gelijke verdeling vmbo-t, havo- en vwo-leerlingen opnemen (op basis van voorlopig 

basisschooladvies). Deze verdeling geldt ook voor ouderejaars die willen instromen. 

De reguliere toelatingsprocedure verloopt in de hierna volgende vier achtereenvolgende fases. 

 Fase 1 is de oriëntatiefase. 
Om kennis te maken met Agora-onderwijs en met Saga Driehuis kunnen leerlingen kiezen uit 

de volgende activiteiten:

• roadshow bezoeken 
• meedoen met een challenge middag
• online kennismaking met Agora-leerlingen bijwonen

Meer informatie over deze kennismakingsactiviteiten is te vinden op de website. Deelname 

aan de online kennismakingsavond of de challenge middag is een voorwaarde om te kunnen 

aanmelden. Leerlingen die willen instromen uit klas 1 en 2 worden gevraagd deel te nemen 

aan de oriëntatiefase, maar leerlingen uit groep 8 hebben voorrang. 

Het is hiernaast van belang dat leerlingen uit klas 1 of 2 in de periode tussen 1 november 

2021 en 3 maart 2022 via info@sagadriehuis.nl vragen om een oriëntatiegesprek waarin we 

alvast oriënterend bespreken of Saga de juiste school is voor een instroom traject. Hierin 

onderzoeken we ook of wij de leerling de juiste ondersteuning kunnen bieden. 

 

https://sagadriehuis.nl/wp-content/uploads/2021/09/Toelatingsprocedure-voor-groep-8-leerlingen-met-een-extra-ondersteuningsbehoefte.pdf
mailto:info@sagadriehuis.nl
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 Fase 2 is de aanmeldfase. 
Na de oriëntatiefase kunnen leerlingen uit leerjaar 1 en 2 zich tussen 3 en 14 maart 2022 via 

het aanmeldingsformulier voor ouderejaars leerlingen aanmelden voor een plaats op Saga. 

Ook hier gelden de voorrangsregels indien er meer interesse is dan de maximaal beschikbare 

capaciteit. Zie hiervoor dit document.

Pas als de toelatingsprocedure voor leerlingen uit groep 8 is afgerond kunnen we bepalen 

hoeveel en welke plekken we nog beschikbaar hebben voor ‘ouderejaars’ in de schoolsoorten 

(vmbo-t, havo, vwo). Vanaf 15 maart 2022 is hier meer duidelijkheid over. 

 Fase 3 is de motivatiefase. 
Leerlingen waarvoor aldus plaats is, worden uitgenodigd voor een motivatiegesprek. Deze 

loopt voor instromers uit het VO t/m 8 april 2022. Leerlingen uit leerjaar 1 en 2 kunnen 

worden toegelaten bij Saga Driehuis als:

•  Zij een oriëntatiegesprek hebben gevoerd met Saga Driehuis, samen met hun ouders/

verzorgers;

•  Zij hebben deelgenomen aan de online kennismaking met Agora op 3 februari;

•  Zij een motivatiebrief en de overige benodigde documentatie hebben aangeleverd;

•  Uit de antwoorden in het aanmeldformulier, het oriëntatiegesprek en het moitvatiegesprek, 

alsmede eventueel nader onderzoek, blijkt dat zowel volgens leerling als ouders/verzorgers 

het Agora-onderwijs bij de leerling past. 

•  Er plaats is voor een leerling uit leerjaar 1 of 2 in de betreffende schoolsoort, (mede) op 

basis van het oorspronkelijke eindadvies van de basisschool van deze leerling. (vmbo-t, 

havo of vwo).

 Fase 4 is de toelatingsfase. 
De leerling wordt met ingang van het volgende schooljaar toegelaten tot de school en dus ook 

ingeschreven, uiterlijk op 13 juni 2022. Hierover wordt u per email geïnformeerd. 

 

https://sagadriehuis.nl/wp-content/uploads/2021/09/Voorrangsregels-bij-aanmelding-Saga-Driehuis-schooljaar-2022-2023.pdf
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 Toelatingsprocedure voor leerlingen uit klas 1 en 2 
 van het VO met een ondersteuningsbehoefte

Voor leerlingen met een intensieve onderwijs- en/of ondersteuningsbehoefte uit Zuid-
Kennemerland (incl. Velsen) is het van belang om al zo vroeg mogelijk te beoordelen of 
onze school passend zou kunnen zijn en of zij kunnen worden toegelaten. Leerlingen uit 
deze regio met een extra ondersteuningsbehoefte worden daarom gevraagd om vooraf een 
oriëntatiegesprek met Saga Driehuis in te plannen, waarin we alvast oriënterend bespreken 
of Saga de juiste ondersteuning kan bieden.

Mochten de leerling en de ouders/verzorgers na het oriëntatiegesprek nog steeds 

geïnteresseerd zijn, vragen zij samen met de school van herkomst, een multidisciplinair 

overdrachtsgesprek (mdo-o) aan bij Saga. Voor deze leerlingen komt het motivatiegesprek te 

vervallen – de motivatie komt tijdens het mdo-0 aan de orde.

Tijdens het mdo-o zijn aanwezig, ouders/verzorgers, de leerling, IB-er en/of zorgcoördinator 

en/of trajectbegeleider van de huidige school en de ondersteuningscoördinator van Saga. Als 

er aanleiding voor is, woont een lid van het kernteam van het SWV het mdo-o ook bij.

Voorafgaand aan dit gesprek:

1. heeft de leerling deelgenomen aan een challenge middag;
2. zijn de onderstaande documenten aangeleverd:
 a. Het ingevulde mdo-o formulier

 b. Het OPP met de al ingezette ondersteuning en interventies

 c. De ingevulde schoolse vaardigheidslijst 

 d. De motivatiebrief voor Agora- onderwijs door de leerling

 e. Andere documenten die wij eventueel nog nodig hebben en bij u opvragen  

Als aan deze toelatingscriteria niet is voldaan, wordt de aanmelding niet in behandeling 

genomen. 

Uit de antwoorden in het aanmeldformulier, het oriëntatiegesprek en het mdo-o, alsmede 

eventueel nader onderzoek, moet blijken dat zowel volgens leerling als ouders/verzorgers het 

Agora-onderwijs bij de leerling past. 

Tijdens het mdo-o en gedurende de onderzoeksfase kijkt Saga samen met u en de betrokken 

deskundigen of wij de gevraagde ondersteuning kunnen leveren. 


