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Bij de plaatsing van leerlingen hanteren wij onderstaande criteria: 
● Veurs Voorburg is een school voor leerlingen die affiniteit hebben met de richtingen: Zorg en 

Welzijn (ZW), Economie en Ondernemen (EO) en Dienstverlening en Producten (D&P). 
● Veurs Voorburg neemt leerlingen aan met het advies Theoretische leerweg (TL), Gemengde 

leerweg (GL), Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) en Basisberoepsgerichte leerweg (BBL). 
Voor alle leerwegen nemen wij ook leerlingen aan met leerwegondersteuning (LWOO). 

● Als onderdeel van de plaatsingscriteria wordt gekeken naar onze uitgangspunten voor het 
passend onderwijs. In het kader van het passend onderwijs is beschreven welke 
basisondersteuning wij kunnen bieden. Zie hiervoor ons ‘schoolondersteuningsprofiel’. 

  

Criteria voor leerwegondersteuning (LWOO) 
● IQ 75 t/m 90 en leerachterstanden van anderhalf tot drie leerjaren (dat is dus 25 t/m 49%) op 

tenminste twee van de vier leerdomeinen technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, 
inzichtelijk rekenen. Bovendien moet tenminste één van deze domeinen Begrijpend lezen of 
Inzichtelijk rekenen zijn. 

● IQ 91 t/m 120 en leerachterstanden van anderhalf tot drie leerjaren (dat is dus 25 t/m 49%) op 
tenminste twee van de vier leerdomeinen technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, 
inzichtelijk rekenen. Bovendien moet tenminste één van deze domeinen Begrijpend lezen of 
Inzichtelijk rekenen zijn. Er moet tevens sprake zijn van aantoonbare (via onderzoek) sociaal 
emotionele- en/of motivatieproblematiek. 

  

Aanmeldprocedure 
Voor de aanmelding voor het eerste leerjaar volgen wij de procedure zoals afgesproken binnen 
BOVO-haaglanden. Meer informatie hierover kunt u lezen via deze link (bovo haaglanden voor 
ouders) 
 

Voorrangscriteria 
Bij het aanmelden krijgen (indien het aantal aangemelde en plaatsbare leerlingen groter is dan het 
aantal beschikbare plaatsen) de volgende leerlingen voorrang: 

● voorrang voor leerlingen met een (half-, stief-)broer of (half-, stief-)zus op Veurs Voorburg; 
● voorrang voor kinderen van personeelsleden werkzaam op Veurs Voorburg 

  

Samenstelling klassen 
Voor het bewaken van de kwaliteit van de school streven wij een evenwichtige verdeling van klassen 
en niveaus na. Wij streven naar de volgende samenstelling: 
 

 
● Per klas, buiten de basisklas met LWOO, kunnen maximaal 6 leerlingen met LWOO worden 

geplaatst. 

nummer Basisschooladvies max. aantal leerlingen 

Klas A Basis met LWOO 17 

Klas B Basis met LWOO 17 

Klas C Basis-kader met of zonder LWOO 20 

Klas D kader met of zonder LWOO 24 

Klas E 
Kader t/m TL met of zonder LWOO, TL met of 
zonder LWOO TL t/m HAVO 24 

 totaal aantal leerlingen 102 

https://www.vatel.nl/Portals/0/documenten%202014-2015/SOP_Francois_Vatelschool.pdf
https://www.bovohaaglanden.nl/voor-ouders/




 
 




