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Het Prisma College biedt praktijkgericht onderwijs aan jongeren in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar 

met beperkte cognitieve mogelijkheden al dan niet in combinatie met een lichamelijke beperking, 

autisme, sociaal emotionele problematiek, niet aangeboren hersenletsel en/of langdurig ziekte. 

Onze leerlingen hebben een IQ dat globaal tussen de <20 en 80 ligt. Ze hebben, naast een 

leerachterstand, een achterstand in hun sociaal emotionele ontwikkeling en hebben moeite met 

‘leren leren’. Ze zijn gebaat bij een praktijkgerichte aanpak. Leerlingen met behoefte aan veel zorg 

en een complexe medische achtergrond kunnen bij ons terecht. We bieden het uitstroomprofiel 

dagbesteding (leerroute 1 t/m 3) en het profiel arbeid aan (leerroute 3 t/m 5). 

De school is georganiseerd  in 4 onderwijsteams en 5 leerroutes: op de onderwijszorggroep 

Kameleon wordt er les gegeven aan leerlingen met het uitstroomprofiel dagbesteding en een 

intensieve ondersteunings- en begeleidingsbehoefte; dan zijn er de teams Leerroute 1-2; 

Onderbouw lr 3-5; en Bovenbouw lr 3-5. Elke leerling wordt geplaatst in een passende lesgroep 

waar een groepsleerkracht de mentor van is. Elke leerling zit in een lesgroep en volgt een leerlijn 

passend bij de leerroute en onderwijsbehoefte van de leerling.  

 

Het Prisma College kent de volgende lesgroepen met een maximaal aantal leerlingen per klas: 

Kameleon: 4 Leerlingen per lesgroep, 7 lesgroepen 

Lr 1-2 jaar 1-4 : 8 leerlingen per lesgroep, 4 lesgroepen 

Lr 1-2 jaar 5-6: 10 leerlingen per lesgroep, 2 lesgroepen 

Onderbouw lr3, jaar 1-3: 12 leerlingen per lesgroep, 3 lesgroepen 

Onderbouw lr4/5, jaar 1-3: 12 leerlingen per lesgroep, 3 lesgroepen 

Bovenbouw lr3, jaar 4-6: 16 leerlingen per lesgroep, 2 lesgroepen 

Bovenbouw lr 4-5, jaar 4-6: 16 leerlingen per lesgroep, 5 lesgroepen 

 

Toelatingsbeleid 

Na schriftelijke aanmelding voor onze school verzorgt het aanmeldloket alle administratieve 

werkzaamheden m.b.t. de aanmelding van nieuwe leerlingen en, indien nodig, het aanvragen van 

een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) bij het samenwerkingsverband van herkomst. Mede op basis 

van een oriëntatie op het Prisma College besluit de Commissie voor de Begeleiding (CvdB) over 

plaatsing en instroom in de passende lesgroep. Wij streven ernaar dat nieuwe leerlingen kunnen 

worden geplaatst binnen de wettelijke termijn van 6 + 4 weken vanaf het moment van formele 

aanmelding.  

 

Beleid bij wachtlijst 

Op het moment dat het aantal aanmeldingen onze capaciteit overschrijdt ontstaan er 

veiligheidsrisico’s voor leerlingen en kunnen we de kwaliteit van ons onderwijs onvoldoende 

waarborgen. Wij gaan dan over tot een wachtlijst (voor één of meerdere groepen). Aangemelde 

leerlingen worden op deze lijst geplaatst met de formele aanmelddatum, de leerroute en het 

leerjaar.   

 

Nieuwe leerlingen worden vervolgens  geplaatst op basis van de volgende criteria:   
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• zodra er plaats is in een passende lesgroep: passend bij onderwijssoort, leerjaar, niveau en 

ondersteuningsbehoefte;  

• crisisplaatsingen, leerlingen met een intensief medisch traject bij Klimmendaal en leerlingen uit de 

regio Arnhem hebben voorrang bij plaatsing;  

• interne verplaatsingen gaan voor nieuwe plaatsingen en creëren op een ander plek binnen de 

school ruimte. 

 
Daarnaast kan het MT (management team) van het Prisma College extra lesgroepen starten, mits 

daarvoor voldoende m2 beschikbaar is, het benodigde bevoegd personeel beschikbaar is en er 

minimaal 7 leerlingen op de wachtlijst staan die, gelet op het soort onderwijs en de 

ondersteuningsvraag, redelijkerwijs bij elkaar in een lesgroep onderwijs kunnen volgen. 

 

Overige informatie:   

• Het secretariaat informeert de ouders/medeopvoeders over het verloop van de aanmelding 

(plaats op de wachtlijst en als dat enigszins mogelijk is, de verwachting wanneer de leerling wel 

geplaatst kan worden).  

• In de tussenliggende tijd blijven de school van herkomst en/of zorgverlener verantwoordelijk voor 

het onderwijs en de ondersteuning. 

• Wij informeren het samenwerkingsverband over de ontstane wachtlijst. 

• Zodra de plaatsingsdatum bekend is wordt het intakegesprek gepland zodat de nieuwe leerling, 

ouders/medeopvoeders en de betrokken intaker met elkaar kennis kunnen maken en 

afspraken gemaakt kunnen worden over de 1e schooldag op het Prisma College. 

 

 

P.S. Om goed zicht te hebben op het aantal aanmeldingen voor het nieuwe jaar vragen we u zo 

vroeg mogelijk voorafgaand aan het schooljaar, liefst voor 1 april, aan te melden.  

 

 

 

 


