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Voorrangsregels

In geval van over-aanmelding gaan wij over tot selectie voor toelating van de aangemelde jongeren. Juist omdat wij een beperkte capaciteit hebben, willen wij in eerste instantie
jongeren toelaten uit de regio waarbinnen wij zijn gevestigd. We streven daarnaast naar een
evenwichtige samenstelling van de jongerenpopulatie op Saga die vergelijkbaar is met de
samenstelling van de echte samenleving buiten de school. Dat betekent dat we een gelijke
verdeling vmbo, havo- en vwo-jongeren opnemen.
Voor jongeren met een extra ondersteuningsbehoefte, waarvoor een mdo-o nodig is, geldt
dat de passendheid van onze school zo vroegtijdig mogelijk wordt beoordeeld. Daar is een
specifieke procedure voor, zie hiervoor dit document.
Voor jongeren uit groep 8 geldt het volgende : als de school passend is en kan voorzien in
de ondersteuningsbehoefte) heeft de met ene mdo-o toegelaten jongeren, voorrang boven
reguliere jongeren.
Voor jongeren uit klas 1 of 2 van het voortgezet onderwijs geldt deze voorrangspositie niet.

De voorrangsregels zijn verder als volgt
Jongeren worden verdeeld over drie categorieën: vmbo-t, havo en vwo, op basis van het
voorlopige basisschooladvies of het niveau van de huidige klas in het VO. Mocht de basisschool
het voorlopige dubbeladvies vmbo-t/havo hebben geven, dan wordt de jongere ingedeeld bij
vmbo-t. Bij een havo/vwo advies wordt de jongere ingedeeld bij havo.
Aan iedere jongere wordt een volgnummer toegekend, overeenkomstig de volgorde van
binnenkomst van het aanmeldingsformulier, per genoemde schoolsoort.
1)	Jongeren die woonachtig zijn binnen de gemeente Velsen hebben voorrang boven alle
andere jongeren. Het betreft de volgende postcodes:
GEMEENTE

POSTCODE

PLAATS

Velsen

1950-1951,1970-1976,

Velsen-Noord, Velsen-Zuid, Ijmuiden,

1980-1981, 1985,

Velserbroek, Santpoort-Noord,

1990-1992, 2070-

Santpoort-Zuid, Driehuis NH.

2071, 2080-2082

NB: Voor jongeren uit groep 8 geldt dat de onderlinge rangorde wordt bepaald door volgorde
van binnenkomst van het vooraanmeldingsformulier.
Voor jongeren uit klas 1 of 2 geldt dat de onderlinge rangorde wordt bepaald door de volgorde
van de schriftelijke bevestiging dat de jongere op de wachtlijst wil komen, nadat door Saga is
aangegeven dat de jongere toelaatbaar is.
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2)	Voor zover er na toelating van jongeren uit de gemeente Velsen nog plaats is, hebben
jongeren die woonachtig zijn binnen het gebied bestaande uit de volgende postcodes
voorrang boven alle overige jongeren. Het betreft de postcodes:
GEMEENTE

POSTCODE

PLAATS

Castricum

1901-1902, 1906, 1921

Castricum, Limmen, Akersloot

Beverwijk

1941-1948, 1949

Beverwijk, Wijk aan Zee

Heemskerk

1961-1969

Heemskerk

Haarlem

2011-2037, 2063

Haarlem, Spaarndam

Zandvoort

2041-2042

Zandvoort

Bloemendaal

2051, 2061, 2111, 2116

Overveen, Bloemendaal, Aerdenhout,
Bentveld

Heemstede

2101-2106

Heemstede

NB: Voor jongeren uit groep 8 geldt dat de onderlinge rangorde wordt bepaald door volgorde
van binnenkomst van het vooraanmeldingsformulier.
Voor jongeren uit klas 1 of 2 geldt dat de onderlinge rangorde wordt bepaald door de volgorde
van de schriftelijke bevestiging dat de jongere op de wachtlijst wil komen, nadat door Saga is
aangegeven dat de jongere toelaatbaar is.
3)	Voor zover er vervolgens nog steeds plaats is, kunnen ook jongeren uit andere gebieden
worden toegelaten. Daarbij geldt eveneens dat de onderlinge rangorde van deze jongeren
wordt bepaald op volgorde van binnenkomst van het aanmeldingsformulier.

Bekendmaking selectie
De jongeren in groep 8 voor wie overeenkomstig de bovenstaande selectieregels plaats is,
worden hierover op een vooraf vastgelegde datum geïnformeerd. Deze datum wordt telkens
in november van het voorgaande jaar bekendgemaakt. Deze jongeren worden vervolgens voor
een motivatiegesprek uitgenodigd, waarin beoordeeld wordt of zij toelaatbaar worden geacht.
Is er geen plaats, ook dan ontvangen jongeren op dezelfde dag de uitslag van de selectie.
De jongeren uit klas 1 en 2 voor wie overeenkomstig de bovenstaande selectieregels plaats is,
worden hierover eind mei geïnformeerd. Deze jongeren hebben de motivatiefase al doorlopen
en zijn al toelaatbaar geacht; eind mei wordt duidelijk welke jongeren waar plaats voor is
daadwerkelijk kunnen worden toegelaten.
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