FAQ VMBO ONLINE OPEN DAG 2022
AANMELDING EN INTAKE
Hoeveel leerlingen melden er zich aan?
• Dat is verschillend per schooljaar, het ene jaar zijn er meer
aanmeldingen dan het andere jaar. Er zijn wel altijd meer
aanmeldingen dan plaatsen.
Hoeveel leerlingen worden er afgewezen?
• Dit is ook verschillend per schooljaar en heeft te maken met het
aantal aanmeldingen.
Hoe zal de intake verlopen op het moment dat het fysiek niet
doorgaat? Loting of iets anders?
• Wanneer de intake niet fysiek door kan gaan, proberen we een
online intake op te zetten. Als dat niet lukt, wijken we uit naar een
loting. Dit is alleen in uiterste nood.
Hoe kan ik mijn zoon/dochter aanmelden?
• Aanmelden kan vanaf 7 maart t/m 11 maart 2022. Dit kan door het
aanmeldformulier dat geleverd wordt vanuit de basisschool bij ons in
te leveren via
		 Post, het adres is:
		 SintLucas
		
t.a.v. Servicepunt afdeling vmbo
		
Postbus 872
		
5600 AW Eindhoven
		 Email, mailen naar intake-vmbo@sintlucas.nl
		 Afgeven is alleen mogelijk op dinsdag 8 maart en

donderdag 10 maart tussen 16.00 - 20.00 uur.

Waar bestaat de intake uit?
• De intake is in de week van 4 t/m 8 april 2022. Leerlingen zijn ongeveer

40 minuten bij ons op school in deze week.

		 1. H
 et portfoliogesprek is met 2 docenten van SintLucas die het portfolio
samen met de aspirant-leerling bekijken. Hierbij gaan ze in gesprek met
de leerling, het is dus geen presentatie zoals een spreekbeurt.
		 2. Daarnaast kijken wij naar de informatie zoals deze wordt geleverd vanuit
de basisschool. In het onderwijskundig rapport staat bijvoorbeeld de
ondersteuning die de leerling nodig heeft op het voortgezet onderwijs.
Waar letten jullie op bij de intake?
• We letten op ondersteuning, kunnen wij als school de leerling voldoende
ondersteunen?
• We letten op niveau, heeft de leerling het juiste niveau om te kunnen slagen
op SintLucas vmbo?
• We letten op creativiteit. We vinden het belangrijk dat een leerling creatief is
en het leuk vindt om creatief bezig te zijn. Op SintLucas zijn leerlingen vanaf
leerjaar 1, 10 uur in de week bezig met creatieve vakken en gedurende de tijd
op SintLucas zal dit oplopen naar 16 uur in de week.
Wat moet er in een portfolio zitten?
• 2x 2D werk: t ekeningen, schetsen, schilderijen, etsen (werk dat tweedimensionaal, plat is)
• 2x 3D werk: werk van klei, hout, blik etc. (werk dat driedimensionaal is)
• 2x Digitaal werk: Werk op de computer, van een bewerkte foto of filmpje tot
een geprogrammeerd spel. (werk dat digitaal is gemaakt)
• 1x thuisopdracht: een opdracht die we meesturen met de uitnodiging
van de intake. De leerlingen die zich aanmelden, krijgen
deze tegelijkertijd toegestuurd.
Hoeveel leerlingen worden er aangenomen in leerjaar 1?
• Er worden 127 leerlingen aangenomen in leerjaar 1 verdeeld
over 5 klassen.
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Kan ik me nu ook al aanmelden voor leerjaar 2/3?
• Nee, dit is nog niet mogelijk. We zullen eind april, begin mei op onze
website communiceren of er plaats is om in te stromen in leerjaar 2
of 3.

ALGEMENE VRAGEN

Kan ik ook instromen in leerjaar 4?
• Nee, dit is niet mogelijk vanwege ons specifieke profiel (mvi
media, vormgeving en ict) en het PTA, programma van Toetsing en
Afsluiting.

Hoe worden de klassen ingedeeld?
• Op basis van nodige ondersteuning, woonplaats, verhouding jongen/meisje,
voorkeur vanuit de leerlingen waarbij niet bij elkaar, boven wel bij elkaar gaat.

Mijn zoon/dochter zit nu op het Antoon Schelles/Helder/EOA, kan
ik me dan aanmelden?
• Ja, leerlingen van het AS/Helder en de EOA mogen zich wel
aanmelden in de aanmeldweek, 7 t/m 11 maart 2022.
Wat zijn jullie toelatingscriteria?
• Onze toelatingscriteria zijn te vinden via deze link
Wie vallen er binnen ons samenwerkingsverband?
• Bergeijk
• Best
• Bladel
• Eersel
• Eindhoven
• Heeze – Leende (postcodes 5595 en 6029)
• Nuenen, Gerwen en Nederwetten
• Oirschot
• Reusel – de Mierden
• Son en Breugel
• Valkenswaard
• Veldhoven
• Waalre

Hoe groot zijn de klassen?
• Ongeveer 26 leerlingen

Houden jullie bij de indeling van de klassen rekening met leerlingen die uit
dezelfde gemeente/richting komen?
• Ja, we proberen de leerlingen die uit dezelfde richting komen bij elkaar in de
klas te plaatsen of te verdelen over 2 klassen zodat leerlingen altijd met een
groepje kunnen reizen.
Komt mijn zoon/dochter in kader of theoretische klas als hij/zij wordt
aangenomen?
• Op SintLucas werken we met een verlengde brugklas. Dat betekent dat
leerlingen in leerjaar 1 en 2 met de niveaus kaderberoepsgerichte leerweg,
gemengde leerweg en gemengd-theoretische leerweg (mavo) door elkaar heen
zitten. Na 2 jaar wordt gekeken naar het niveau van de leerlingen en vanaf
leerjaar 3 worden zij uitgesplitst op het passende niveau. Zo hebben
alle leerlingen 2 jaar om zich te ontplooien en komen daarna op het
passende niveau.
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