Regeling Plaatsing Technasium
Het CLD biedt een technasiumvariant van zowel havo als vwo omdat er een aanzienlijke
groep leerlingen is voor wie de werkwijze bij het kernvak Onderzoek & Ontwerpen (O&O)
aantrekkelijk en motiverend zal zijn. Bij veel mensen is nog niet goed bekend wat het
technasium inhoudt. We willen echter de juiste groep leerlingen bedienen en teleurstellingen voorkomen. Daarom zijn wij zo zorgvuldig mogelijk in de voorlichting en de plaatsing
van leerlingen op het technasium. In dit document wordt beschreven hoe we te werk gaan
bij voorlichting en plaatsing.

Voorlichting
Op het technasium is het vak O&O het kernvak. Dit komt
bovenop het verplichte standaard onderwijsaanbod. Om
duidelijk te vertellen wat het technasium inhoudt, organiseren we twee webinars. Voor deelname hieraan moet u zich
aanmelden. Nadere informatie kunt u lezen op onze website
(https://www.chrlyceumdelft.nl/groep-8/voorlichtingsdata/
groep-8/voorlichtingsdata-havovwo) via de QR-code.
Deze regeling is gepubliceerd op de CLD site. Er wordt tijdens voorlichtingsactiviteiten
expliciet naar verwezen.

Aanmelding en plaatsing
1.	Op het aanmeldingsformulier geven ouders aan dat zij plaatsing wensen op havo of
vwo. Daarnaast kunnen zij aangeven dat zij geïnteresseerd zijn in het technasium.
2. Aanmelding kan van 6 februari tot en met 19 februari 2021.
3.	Inleveren van het aanmeldingsformulier betekent dat leerling en ouder(s) kiezen voor
het CLD, ongeacht of de leerling geplaatst wordt in een technasiumklas.
4.	Er kunnen maximaal 30 leerlingen geplaatst worden in een technasiumklas. We vormen maximaal zes technasiumklassen.
5.	Bij overschrijding van het maximumaantal van 30 leerlingen per klas wordt plaatsing
bepaald door loting. We streven zoveel mogelijk naar een evenredige verdeling tussen
jongens en meisjes.
6.	De eventuele loting vindt plaats zo spoedig mogelijk na 19 februari 2021. Alleen via
het officiële formulier aangemelde leerlingen doen mee.
7.	In eerste instantie wordt geloot tussen leerlingen die zich geregistreerd hebben voor
een webinar. Zijn dat er minder dan 30 per klas, dan zijn zij automatisch geplaatst, en
wordt zo nodig om de overblijvende plaatsen geloot tussen leerlingen die zich niet
geregistreerd hebben voor een webinar.
8.	Plaatsing in de technasiumklas in de cursus 2021-2022 betekent dat de ouders
een extra verplichting aangaan van € 180. Dit staat los van de normale, vrijwillige
ouderbijdrage. Het bedrag is bedoeld ter bestrijding van de extra kosten voor het CLD
van het technasium. De verplichte bijdrage wordt elk cursusjaar opnieuw vastgesteld.
Indien niet betaald wordt, kan geen plaatsing in een technasiumklas volgen1.
9. In gevallen waarin de bovenstaande punten niet voorzien, beslist de schoolleiding.

Aanmelding en plaatsing

In dit document informeren wij u over de regels en procedures die het CLD hanteert bij
de aanmelding en plaatsing van leerlingen in de brugklas voor het schooljaar 2021 2022. Achtereenvolgens zijn opgenomen: Aanmeldingsprocedure, Toelatingsreglement,
Regeling Plaatsing Technasium.
In geval van vragen kunt u contact opnemen met:

Locatie Molenhuispad
havo/vwo
Molenhuispad 1, 2614 GE Delft
T 015 268 43 30
Y. (Yuri) Oostvriesland
teamleider brugklassen
S. (Sylvia) Secker-Korte
teamleider technasium 1-3

Locatie Hof van Delft
mavo/havo
Obrechtstraat 48, 2625 XN Delft
T 015 268 43 70
T. (Tim) van Haeften
teamleider onderbouw

Locatie sc Delfland

vmbo-gl/kbl/bbl
Van Bleyswijckstraat 72, 2613 RT Delft
T 015 200 00 14
I. (Iwan) Jonkman
directeur

Christelijk Lyceum Delft
onderdeel van SCO Delft e.o.
E info@chrlyceumdelft.nl
I www.chrlyceumdelft.nl
Voor vragen over alle schoolbrede zaken en sectoroverstijgende activiteiten:
M. (Monique) Radder | beleidsadviseur pr & communicatie SCO Delft e.o.
T 015 215 48 84 (telefonisch spreekuur: dinsdag 11:30 - 12:00 uur)
E m.radder@scodelft.nl
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In geval dit bedrag een groot bezwaar oplevert, kunnen ouders contact opnemen met de directeur mavo/havo/vwo

Aanmeldingsprocedure

Toelatingsreglement

De Delftse scholen voor Voortgezet Onderwijs hebben gezamenlijke afspraken gemaakt

Mavo/havo/vwo

over de aanmelding. Voor het CLD is dat als volgt uitgewerkt.

De toelatingscommissie mavo/havo/vwo beslist over toelating en plaatsing van leerlingen
die voor de eerste klas zijn aangemeld. De toelatingscommissie bestaat uit S. (Sylvia)
Secker-Korte, drs. S. (Simon) Belder, T. (Tim) van Haeften, en Y. (Yuri) Oostvriesland.

Wanneer kunt u uw kind aanmelden:
Van 6 februari 2021 tot en met 5 maart 2021 kunt u uw kind aanmelden. Eerder

Beroepsgerichte leerwegen (vmbo-bbl/kbl/gl)

dan 6 februari aanmelden kan niet vanwege wettelijke regels.

De toelatingscommissie sc Delfland (CLD-beroepsgerichte leerwegen) beslist over toelating en plaatsing van leerlingen. Tijdens de plaatsingsprocedure kunt u samen met uw
zoon/dochter uitgenodigd worden voor een gesprek. De toelatingscommissie bestaat uit I.

Het adres voor alle aanmeldingen is:

(Iwan) Jonkman en H. (Gonny) ten Wolde. Op de locatie sc Delfland kunnen voor de eerste

Christelijk Lyceum Delft

klas maximaal 135 leerlingen worden geplaatst waarvan maximaal 50 leerlingen in aan-

Centrale Onderwijsadministratie

merking komen voor leerwegondersteuning. Meer informatie over de plaatsingsprocedure

t.a.v. mevrouw I. (Ingrid) Madari

voor deze locatie is te vinden op de website www.sc-delfland.nl onder Contact/inschrijven

p/a Molenhuispad 1

- aanmelden.

2614 GE Delft
Toelating
Na ontvangst van uw aanmelding:
• Ontvangt u z.s.m. een schriftelijke bevestiging dat uw kind is aangemeld bij het
CLD.
• Ontvangt u op 15 april 2021 een bericht over definitieve plaatsing samen met
een antwoordstrookje dat ondertekend moet worden teruggestuurd ter bevestiging
dat u de plaatsing accepteert.
• Wordt uw kind uitgenodigd voor een korte kennismakingsbijeenkomst in juni 2021
op de locatie waar uw kind geplaatst is.

1. In principe worden alle leerlingen met een passend advies toegelaten.
2. Het advies van de basisschool is bepalend voor plaatsing in een bepaald type klas.

Plaatsing
1.	 Alle ingeschreven leerlingen worden geplaatst in de leerweg overeenkomstig het
advies van de basisschool. Omdat de eindtoets wordt afgenomen nadat de inschrijving
heeft plaatsgevonden en de basisschool het advies in overleg met de ouders slechts
naar boven kan bijstellen, wordt dit bijgestelde advies z.s.m. maar uiterlijk
binnen een week na bekendmaking schriftelijk kenbaar gemaakt door de
ouders en de basisschool. De toelatingscommissie plaatst hierop de leerling in het

U levert bij aanmelding de volgende documenten in:
1. 	Aanmeldingsformulier van het CLD

hogere niveau.
2.	 Leerlingen met een (eerste) advies beroepsgerichte leerweg worden in principe

Het aanmeldingsformulier is verkrijgbaar via de basisschool, via de website

geplaatst op de locatie sc Delfland, leerlingen met een (eerste) advies mavo

(www.chrlyceumdelft.nl) of kan aangevraagd worden bij mevrouw I. Madari

(theoretische leerweg) en een eerste advies mavo/havo op de locatie Hof van Delft,

(T: 015 2684330 | E: i.madari@chrlyceumdelft.nl).

leerlingen met een havo-, havo/vwo- of vwo-advies op de locatie Molenhuispad.

2.	Schooladviesformulier
Dit formulier, dat door de basisschool wordt verstrekt, bevat een unieke code die

Algemeen

wij nodig hebben om de aanmelding te kunnen verwerken.

1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de commissie.
2. 	 We hanteren een Reglement Boekenfonds en een Reglement Kluisjes. Deze reglementen zijn beschikbaar op de website (Organisatie>regelingen).
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