Hoe verloopt de toelating en plaatsing
op het JTC?
Het JTC hanteert het regionale toelatingsbeleid. Leidend is het eindadvies van de basisschool. Deze stelt het
eindadvies vast op basis van:
de gegevens uit het leerlingvolgsysteem van de
basisschool;
verdere testen of diagnostische gegevens;
de eigen ervaringen en kijk op de leerling.
Het eindadvies wordt ondersteund door de
plaatsingswijzer. Er kan door het JTC aan de
basisschool gevraagd worden om een toelichting.
Het JTC kent de diplomaopleidingen:
MAVO (= vmbo theoretische leerweg);
HAVO;
VWO (met als speciale variant het tweetalig
VWO).
Leerlingen met een lager advies dan mavo (vmbo-tl) kan het JTC niet plaatsen.
Het JTC bepaalt op basis van het advies, het profiel en de eventuele toelichting in welke brugklas een leerling geplaatst
wordt.
Het JTC gelooft erg in kansen bieden aan leerlingen. Daarom zijn de brugklassen zo samengesteld dat er veel kansen
zijn voor leerlingen om te laten zien wat zij kunnen. Daarbij zoeken we naar de goede mix van kansen bieden en
perspectief op een leuke, succesvolle studie met goede resultaten. Het JTC kent de volgende brugklassen:

• Tweetalig VWO
Het tweetalig vwo: zonder veel extra moeite dubbel leren. Toegankelijk voor leerlingen met een vwoadvies en minimaal het basisprofiel.
• VWO
We werken en beoordelen op vwo-niveau. Toegankelijk voor leerlingen met een vwo-advies en minimaal het
basisprofiel.

• havo-VWO
We werken op vwo niveau. Toegankelijk voor leerlingen met een vwo of havo/vwo advies. Een leerling met
een havo advies en een zuiver plusprofiel kan hier ook geplaatst worden. Indicatoren zijn met name de
resultaten voor taal en rekenen. Er wordt met een dubbele normering gewerkt: cijfers op havoniveau én
cijfers op vwo-niveau. In principe gaan leerlingen uit deze klas op het einde van het schooljaar door naar havo
2 of vwo 2.

• mavo-HAVO
We werken op havoniveau. Toegankelijk voor leerlingen met een havo of mavo/havo advies. Een leerling met
een mavo (vmbo-tgl) advies en een zuiver plusprofiel kàn hier ook geplaatst worden. Indicatoren zijn met
name de resultaten voor taal en rekenen. Er wordt met een dubbele normering gewerkt: cijfers op
mavoniveau én cijfers op havoniveau. In principe gaan leerlingen uit deze klas op het einde van het schooljaar
door naar mavo 2 of havo 2. In een enkel geval zijn er zelfs mogelijkheden voor vwo 2.

• MAVO
Toegankelijk voor: leerlingen met een mavo(=tgl) advies en het basis- of bespreekprofiel. We werken op mavoniveau. Er zijn mogelijkheden voor extra ondersteuning, alles is er op gericht om in alle rust te bepalen op welk
niveau uw kind zich het best verder kan ontwikkelen zonder daarbij de uitdaging onverantwoord hoog te
maken. In principe gaan leerlingen uit deze klas op het einde van het schooljaar door naar mavo 2, maar er
zijn ook doorstroommogelijkheden naar havo 2.

Over de inschrijfprocedure op het JTC is een apart informatiesheet beschikbaar.

Bezoek ook onze schoolwiki: https://www.jtc-roosendaal.nl/JTC-Wiki

