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Een leerling is toelaatbaar als:
• Het advies van de basisschool uitkomt op kaderberoepsgerichte,
gemengde of theoretische leerweg.
• Indien er sprake is van een combinatie-advies basisberoepsgericht/
kaderberoepsgericht of theoretisch/havo dan wordt de leerling een
bespreekgeval en wordt er contact opgenomen met de huidige
school om te bespreken of toelaatbaarheid een optie is.
• Leerlingen met een basisberoepsgerichte leerweg-advies, havo,
havo/vwo advies en een vwo advies zijn niet toelaatbaar.
• De ondersteuningsbehoefte moet passen binnen het aanbod
van SintLucas. Dit wordt beoordeeld door het intaketeam, waar
onder andere de ondersteuningscoördinator en de orthopedagoog
onderdeel van zijn. Deze beoordeling vindt plaats op basis van
de beschikbare gegevens, zoals aangeleverde stukken vanuit
de basisschool.
• Er sprake is van een creatieve aanleg.
Hieronder verstaan we o.a. het volgende:
▪ Het creatief werk valt in de categorie 3D, tekenen en media
(website dan wel computer-based werk).
▪ De leerling kan verschillende soorten werk tonen in de vorm
van een portfolio en de leerling moet zijn werk basaal
kunnen presenteren en kunnen toelichten wat de opdracht
was en waarom hij /zij deze manier van werken heeft
gekozen. Op basis van vooraf vastgestelde criteria wordt het
portfolio beoordeeld door creatieve vakdocenten.
• SintLucas heeft in het eerste leerjaar 127 plaatsen beschikbaar,
mits er geen doubleurs zijn. Indien er sprake is van een groter
aantal geschikte kandidaten dan het aantal beschikbare plaatsen,
zal er gekeken worden naar de score van het portfolio, waarbij de
meest creatieve leerlingen geplaatst worden.
• Instroom in het tweede en derde leerjaar is alleen mogelijk indien
de eerder genoemde grens, van 127 leerlingen per leerjaar, niet
bereikt is en de leerling volgens de in dit document genoemde
criteria toelaatbaar is.
• Leerlingen die vallen in de categorie verhuisleerlingen worden
behandeld volgens de door de wet voorgeschreven regelingen.
• Indien je wilt instromen vanuit een andere v(s)o-school gelden de
afspraken van het samenwerkingsverband Eindhoven-Kempenland.
Het is niet mogelijk tweemaal deel te nemen aan de reguliere
intakeprocedure. SintLucas bepaalt of je wordt aangenomen en zo
ja in welk leerjaar je geplaatst wordt.

