Informatie over mogelijke instroom St. Nicolaaslyceum Bovenbouw
1. U heeft belangstelling voor onze school. Op onze website vindt u alle informatie over het
mogelijk instromen op het St. Nicolaaslyceum (www.nicolaas.nl). Kijkt u bij ‘nieuwe leerlingen’
en ‘aanmelden overige’.
2. Bij voldoende plaatsingsmogelijkheden kan bij de start van een volgend schooljaar een
leerling aangenomen worden. Tijdens een schooljaar kan alleen in zeer uitzonderlijke
situaties en bij voldoende plaats, worden ingestroomd. Een uitzonderlijke situatie kan
verhuizing zijn. Als er meerdere leerlingen interesse hebben in de vrij gekomen plaatsen, dan
geven wij voorrang aan leerlingen binnen onze stichting, aan leerlingen met een broer/zus bij
ons op school en aan verhuizers.
3. Wanneer u interesse heeft in het St. Nicolaas en er staat op onze website aangegeven dat
we plaatsingsmogelijkheden hebben, dan kunt u uw kind plaatsen op de wachtlijst vanaf 1
maart, door te mailen naar mevrouw Tedjai (stedjai@nicolaas.nl) met de volgende zaken:
1. een ingevuld aanvraagformulier (met profielkeuze en vakkenkeuze)
2. een ingevuld schoolwisselaarsformulier van de huidige school
3. een recente cijferlijst of rapportlijst
4. indien mogelijk een uitdraai uit Magister met de aanwezigheid
5. motivatiebrief van de leerling met uitleg over de wens tot instromen
6. In het geval van bijzondere afspraken, extra begeleiding of toegekende
faciliteiten, hebben we een ingevuld opp (ontwikkelingsperspectief) nodig
7. uitleg over eventuele extra ondersteuningsbehoefte, zoals een medische
verklaring, een dyslexieverklaring, overige diagnose etc.
8. in het geval van een overstap van 4VMBO naar 4Havo dient de VMBO school
een positief schriftelijk advies mee te sturen.
Specifieke instroomeisen voor de bovenbouw
Als je instroomt in de bovenbouw van het St. Nicolaaslyceum is het belangrijk dat je zeer
gemotiveerd bent voor havo- of vwo-onderwijs. Verder gaan we er van uit dat je over voldoende
capaciteiten beschikt, dat je zelfstandig kunt werken en goed gedrag vertoont. Het blijkt uit
ervaring dat instroom in havo 4 alleen zinvol is als je voor wiskunde een ruime voldoende hebt.
Alleen voor het profiel cultuur en maatschappij is op het havo wiskunde niet noodzakelijk.
Instroomeisen havo 4

Instroomeisen vwo 4

Instroomeisen vwo 5





Overgangsbewijs voor
vwo 4.



Diploma havo 5,
gemiddeld minimaal 7
of
overgangsbewijs voor
vwo 5



Pakket wat aansluit op
de vakkenkaart van het
Nicolaas *)
Zelfstandige
studiehouding en goed
gedrag



Pakket wat aansluit op
de vakkenkaart van het
Nicolaas *)
Zelfstandige
studiehouding en goed
gedrag




Diploma VMBO-T
gemiddeld minimaal een
6,8 of een
overgangsbewijs voor
havo 4, inclusief 7
gevolgde vakken.
Pakket wat aansluit op de
vakkenkaart van het
Nicolaas *)
Zelfstandige
studiehouding en goed
gedrag

*) zie de vakkenkaarten in de bijlage





4. Wanneer de aanmelding compleet is zal de aanvraag genoteerd worden. In juli is meestal de
behandelperiode. Bij een volledige lijst en afhankelijk van de voorrang die wij verlenen aan 1.
leerlingen binnen onze stichting, aan 2. leerlingen met een broer/zus bij ons op school en aan
3. verhuizers, 4. overige leerlingen, zal een kennismakingsgesprek plaatsvinden en daarna
mogelijke plaatsing.
5. Bij mogelijke plaatsing zal er contact opgenomen worden met de huidige school omtrent
werkhouding, sociaal en emotioneel functioneren, verzuim en gezondheid. In de laatste week
van het schooljaar kan daarna definitief bepaald worden of een leerling plaatsbaar is. Wij
stellen u schriftelijk op de hoogte wanneer we niet voldoende plaatsingsruimte hebben.
Met vriendelijke groet,
Afdelingsleiders en leerlingadministratie
St. Nicolaaslyceum
Beethovenplein 2
1077 WM Amsterdam
Tel: 020-6445151

*) zie de vakkenkaarten in de bijlage

