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Na de zomervakantie maakt je kind de overstap van het basisonderwijs 
naar het voortgezet onderwijs. In deze folder vind je informatie over hoe het 
aanmeldproces en de plaatsing op het Assink lyceum verloopt.  

Bij deze folder ontvang je het aanmeldingsformulier en een toelichting daarop. 
Wij vragen je om dit formulier, eventueel samen met de basisschool, in te vullen 
en ondertekend in te leveren bij de basisschool van je kind. Alle overige informatie 
ontvangen wij via de basisschool.

Aanmelden bij
Assink lyceum

Welke locatie? 
Het Assink lyceum heeft vier locaties. In Haaksbergen (Bouwmeester en  
Van Brakelstraat), Eibergen (Rekkenseweg) en Neede (Parallelweg). 

Instroompunt Berkelland
Leerlingen die woonachtig zijn in de 
regio Berkelland stromen in op de 
locatie Rekkenseweg in Eibergen, tenzij 
zij GVplus (gymnasium/vwo-plus) gaan 
doen. Dan gaan zij naar de locatie 
Bouwmeester in Haaksbergen. GVplus 
wordt alleen aangeboden op de locatie 
Bouwmeester.

Instroompunt Haaksbergen
Leerlingen die woonachtig zijn in de 
regio Haaksbergen stromen, afhankelijk 
van het niveau, in op de locatie 
Van Brakelstraat of op de locatie 
Bouwmeester. 

Heb je 
vragen?

Heb je na het lezen van 
deze folder vragen over de 

aanmelding? Neem dan contact 
op met de teamleider van 
de betreffende locatie. Op 

de achterzijde tref je de 
contactgegevens aan.



• BK: vmbo-basis/kader 
•  TH: vmbo-theoretische leerweg/havo 
• HV: havo/vwo
• GVplus: gymnasium/vwo-plus
 

Tweejarige brugklas
Als je kind bij ons op het Assink lyceum start, dan komt hij/zij in een tweejarige 
brugklas. In brugjaar 1 en 2 worden twee niveaus gecombineerd. Bijvoorbeeld 
vmbo-theoretische leerweg en havo. Je kind heeft twee jaar de tijd om te 
ontdekken welk niveau het meest geschikt is. Het Assink lyceum kent vier 
tweejarige brugklassen.

Leer-
jaar

Rekkenseweg  
Eibergen

Van Brakelstraat 
Haaksbergen

Bouwmeester 
Haaksbergen

Parallelweg 
Neede

Leerjaar 1 en 2

BK 1 en 2

TH 1 en 2

HV 1 en 2

GVplus 1 en 2

Vanaf leerjaar 3

Vmbo-basis 3 en 4

Vmbo-kader 3 en 4

Vmbo-g/tl 3 en 4

Havo 3 t/m 5

Vwo 3 t/m 6

Vwo-plus 3 t/m 6

Gymnasium 3 t/m 6

Leerjaar 3 en hoger
In het derde jaar kiest je kind het 
niveau dat het beste bij hem/haar past. 
Hiernaast kun je zien op welke locatie, 
welke niveaus worden aangeboden 
vanaf leerjaar 3.

  

De plaatsing in een tweejarige 
brugklas hangt af van het advies 
van de basisschool. Onze ervaring 
is dat de basisscholen uitstekende 
adviezen geven over het startniveau 
van de leerlingen. Als er tijdens het 
eerste leerjaar toch twijfels zijn over 
het plaatsingsniveau, dan is er de 
mogelijkheid dat je kind doorstroomt 
naar een ander niveau. Dit gaat 
natuurlijk altijd in overleg.

GVplus
Leerlingen met een eenduidig 
vwo-advies worden altijd in 
de tweejarige brugklas HV 
geplaatst, maar het kan zijn dat 
hij/zij meer uitdaging wenst. 
Voor deze leerlingen bieden we 
de niveaugroep gymnasium/
vwo-plus aan (GVplus). Om 
deel te kunnen nemen aan het 
vwo-plus programma moet je 
kind zich hiervoor aanmelden en 
een motivatiebrief schrijven. Een 
toelatingscommissie beoordeelt 
de aanmelding op basis van de 
motivatiebrief, het basisschooladvies 
en de verschillende scores die op 
school zijn behaald. 

In de tabel hieronder kun je zien welke tweejarige brugklassen en niveaus  
er op elke locatie worden aangeboden.

In dit schooljaar zijn er ontwikkelingen gaande op het gebied van onderwijs en 
herhuisvesting. Voor de meest actuele informatie verwijzen we je naar 
www.assinklyceum.nl/onderwijs-en-herhuisvesting.



Plaatsingsprocedure 
De teamleiders van het Assink lyceum 
bespreken alle aangemelde leerlingen 
mondeling met de basisschool om 
de overstap van de leerling naar het 
vervolgonderwijs zo goed mogelijk te 
begeleiden. Dit noemen we de ‘warme 
overdracht’. 

Basisscholen kunnen een eenduidig 
advies (bijv. havo) of een dubbel advies 
(bijv. vmbo-tl/havo) geven. In overleg 
met de basisschool beslist het Assink 
lyceum in welke tweejarige brugklas de 
leerling wordt geplaatst. De basisschool 
overlegt daarover uiteraard met jou als 
ouder. 

Indien het dubbele advies vmbo-
kader/theoretische leerweg wordt 
gegeven, dan wordt de leerling in de 
tweejarige brugklas BK (vmbo-basis/
kader) geplaatst. Dit doen we omdat we 
voor dit advies geen aparte brugklas 
hebben. Uiteraard zorgen we ervoor dat 
de leerling in deze brugklas voldoende 
uitdaging krijgt. In april ontvang je een 
brief waarin het plaatsingsbesluit wordt 
medegedeeld.

Eindtoets
In april wordt op de meeste 
basisscholen de eindtoets afgenomen. 
In eerste instantie wordt de score 
van deze toets niet meegewogen 
in het plaatsingsadvies. Als na de 
eindtoets blijkt dat je kind een score 
heeft waarmee het naar een hoger 
niveau zou kunnen dan in eerste 
instantie is geadviseerd, dan is de 
basisschool verplicht om het advies te 
heroverwegen. Het Assink lyceum volgt 
het besluit van de basisschool op. Een 
herziene plaatsing wordt per brief aan 
ouders en leerling medegedeeld.

Bericht van plaatsing 
Nadat alle overdrachtsgesprekken zijn 
gevoerd, ontvang je in april schriftelijk 
bericht dat je kind met ingang van 
aankomend schooljaar is ingeschreven 
als leerling van het Assink lyceum. Je 
ziet dan ook de bevestiging van het 
niveau waarin je kind is geplaatst. 
Dit geldt ook voor leerlingen die nog 
in de lwoo/pro-procedure zitten; zij 
ontvangen de lwoo-verklaring via het 
samenwerkingsverband Slinge-Berkel. 

Kennismakingsmiddag
In juni vindt de kennismakingsmiddag 
plaats voor alle nieuwe brugklassers. 
Je kind maakt dan kennis met zijn/haar 
nieuwe klasgenoten en mentor. Ook 
ontvangt je kind dan allerlei informatie 
over de start van het nieuwe schooljaar.

Leerwegondersteunend 
onderwijs (LWOO)
Mocht er sprake zijn van een advies  
voor een keuze tussen het vmbo met 
leerwegondersteuning of praktijk- 
onderwijs, dan overlegt de teamleider 
met de basisschool of er een aanwijzing 
is voor leerwegondersteunend onderwijs 
(lwoo) of dat er een toelaatbaarheids-
verklaring voor praktijkonderwijs (pro) 
wordt afgegeven. Met deze verklaring 
kun je je kind aanmelden bij een  
voortgezet onderwijs school van hun 
voorkeur. 

Het lwoo/pro-onderzoek verloopt via het 
samenwerkingsverband Slinge-Berkel. 
Meer info hierover vind je op  
www.swvslingeberkel.nl. De team- 
specialist zorg van elke locatie is de  
contactpersoon in geval van vragen/ 
opmerkingen omtrent leerwegonder-
steunend onderwijs. 

Januari     Open huis
Februari      Inleveren 

aanmeldings- 
formulieren 

April      Eindtoets 
basisscholen 

    Bericht van 
plaatsing

Mei    Uitslag Eindtoets
Juni       Kennismakings- 

middag
Augustus      Eerste schooldag 

op het Assink 
lyceum

Belangrijke 
momenten



Van Brakelstraat, Haaksbergen
Leerjaar 1 & 2: 
vmbo-bb/kb 
vmbo-tl/havo 
  T. 053 - 573 06 06
Leerjaar 3 & 4 E. vanbrakelstraat@hetassink.nl 
vmbo-g/tl  Teamleider: Bas van Winsen

Bouwmeester, Haaksbergen
Leerjaar 1 t/m 6: 
havo
vwo 
vwo-plus T. 053 - 573 07 08
gymnasium E. bouwmeester@hetassink.nl
 Teamleider: Wendy Kok

Rekkenseweg, Eibergen
Leerjaar 1 & 2: 
vmbo-bb/kb
vmbo-tl/havo  
havo/vwo  T. 0545 - 47 71 80
 E. rekkenseweg@hetassink.nl
 Teamleider: Madelief Geene 
 

Parallelweg, Neede
Leerjaar 3 & 4: 
vmbo-bb
vmbo-kb 
vmbo-g/tl T. 0545 - 47 71 82
 E. parallelweg@hetassink.nl
 Teamleider: Erik Eggink 

assinklyceum.nl
info@hetassink.nl


