
 

 

 

 

Procedure aanmelding Prelisenum 

 

Het Prelisenum, onderdeel van het Felisenum, maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Zuid-

Kennemerland. Vanuit de Wet Passend Onderwijs en de behoefte die gesignaleerd werd, is er een 

tussenjaar ingericht voor leerlingen die klaar zijn met de basisschool maar nog niet klaar zijn voor de 

middelbare school. Het betreft intelligente leerlingen die vaak versneld zijn maar wel een specifieke 

ondersteuningsbehoefte hebben. Er is een toelatingsprocedure opgesteld voor alle VO-scholen welke 

ook in grote lijnen wordt aangehouden voor het Prelisenum (zie ook toelatingsprocedure Velsen op 

website Gymnasium Felisenum). Specifiek voor Prelisenum is dit document opgesteld. 

Omdat dit een bijzondere doelgroep en onderwijstype betreft, vindt er voorafgaand aan het Multi 

Disciplinair Overleg (MDO) een informatief gesprek plaats tussen ouders, school en Felisenum om te 

onderzoeken of leerling voldoet aan criteria en te kijken of Prelisenum passend is voor hem of haar. 

Dit wordt geïnitieerd door ouders (voor informatie zie ook Toelatingscriteria Prelisenum).  

Een aanvraag voor een oriënterend gesprek kan worden gedaan via de website  

Prelisenum - Gymnasium Felisenum 

VO zal daarna contact opnemen met PO school om informatie in te winnen. Op basis hiervan wordt 

MDO aangevraagd.  Deze kan aangevraagd worden tussen 1 november 2022 en 20 januari 2023. 

PO school en ouders leveren vragenlijsten (OKR, Pica vragenlijsten) en MDO- HB formulier aan voor 

het MDO-gesprek. 

Het advies van de basisschool is leidend. De VO school is verantwoordelijk voor aanname en 

toelating van de leerling. Omdat het een bijzondere doelgroep betreft kan tijdens het MDO ook 

besloten worden tot voortzetting schoolgang op de basisschool. 

Tijdens het MDO wordt bepaald welke extra ondersteuningsbehoeften leerling heeft naast de 

basisondersteuning. Zodoende wordt zichtbaar waarom leerling niet in reguliere brugklas geplaatst 

kan worden. Op basis van de vastgestelde extra ondersteuningsbehoeften stelt VO school vast of 

deze ondersteuning in het Prelisenum geboden kan worden 

Op basis van MDO wordt besloten of er overgegaan wordt tot plaatsing. Wanneer er niet overgegaan 

wordt tot plaatsing wordt in overleg met PO-school, naar alternatief gekeken. In tegenstelling tot een 

regulier MDO ligt bij aanmelding bij Prelisenum verantwoordelijkheid bij beide scholen (PO en VO). 

 

Omdat het ook een leerling uit groep 7 kan zijn, wordt de eindtoets niet als voorwaardelijk gezien. 

Wel is een vwo-advies van de PO school vereist. De leerling hoeft op de toetsresultaten niet op eind 

groep 8 niveau te scoren omdat in het Prelisenum jaar mogelijke hiaten worden weggewerkt.  In 

overleg wordt bepaald of deze hiaten overbrugbaar zijn. 

Voor aanmelding zijn de volgende zaken van belang: 

https://www.felisenum.nl/praktische-informatie/prelisenum/


- Op de basisschool is leerling versneld of opgevallen wat betreft cognitieve vaardigheden 

- Leerling heeft ondersteuning gehad op gebied van leren-leren 

- Leerling heeft extra ondersteuning gehad op gebied van HB 

- Leerling is gemotiveerd voor deelname aan tussenjaar 

- Leerling is na heroverweging in overleg met PO-VO school plaatsbaar in Prelisenum 

- Het tijdpad van Velsen (toelatingsprocedure Velsen MDO zoals vermeldt in de Overstap) 

wordt aangehouden.  

 

 

 

 


