
 
 

TOELATINGSBELEID ZIJ-INSTROMERS 

 
In dit document staat beschreven welke stappen er nodig zijn om je in te schrijven bij 

het Lyceum Kralingen voor het schooljaar 2023-2024. Bij vragen kun je contact 

opnemen via info@lyceumkralingen.nl.  

 

Leerlingen die in een hoger jaar dan de eerste klas op het Lyceum Kralingen komen, 

noemen we zij-instromers. Aanname van zij-instromers gebeurt hoofdzakelijk op 

basis van het definitieve advies van de huidige school en of er plek is op Lyceum 

Kralingen. Daarnaast dienen zij-instromers te voldoen aan onderstaande criteria.  

  

Wanneer je het definitieve advies van jouw huidige school hebt ontvangen, meestal 

via het laatste rapport of een adviesbrief, dan kun je de school vragen het VOVO-

formulier voor je klaar te maken. Dit is een overgangsformulier voor het voortgezet 

onderwijs.  

 

Aannamecriteria zij-instromers  

• Er is een overgangsrapport voor het niveau waarop een leerling wil instromen.  

• De leerling is niet eerder blijven zitten. 

• De cijferlijst voldoet aan de overgangscriteria voor de overeenkomstige 

vakken van het Lyceum Kralingen. 

• De leerling kan een onderzoek- en/of ontwerpportfolio laten zien waaruit blijkt 

dat hij/zij past bij het Codasium, Technasium of Taal & Cultuur van het 

Lyceum Kralingen indien de leerling een van deze pijlers wil volgen. Het 

portfolio is een verzameling eigen creatief werk (vb. tekenen, programmeren, 

kunstwerken, audiovisueel materiaal, onderzoeksverslag(en) enz.) waaruit 

blijkt dat de leerling een brede interesse heeft in culturen, onderzoeken, 

ontwerpen en/of coderen. 

• De leerling heeft een overtuigende motivatie om de overstap naar het Lyceum 

Kralingen te maken. Daarbij is het belangrijk dat de leerling zich realiseert dat 

hij/zij kiest voor een Unescoschool. 

• De ondersteuningsbehoefte moet vallen binnen wat wij als school kunnen 

bieden.  
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Intakegesprek 

Als je voldoet aan bovenstaande criteria, kun je contact met ons opnemen na 1 april 

a.s. om over te gaan tot een intakegesprek. Benoem in de e-mail op welk niveau je wil 

instromen.  

  

Wat moet je meenemen naar het intakegesprek?  

• Het definitieve advies van de huidige school 

• VOVO-formulier 

• Onderwijskundig rapport basisschool 

• Uitslag cito eindtoets 

• Cito VAS /NIO, drempel en NPVJ (indien aanwezig) 

• Eindrapport 

• Verzuimlijst van de huidige school 

• Een uitdraai van het logboek 

• Legitimatiebewijs kind 

• Legitimatiebewijs ouder 

• 2 pasfoto’s leerling 


