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Culemborg, 14 december 2018
Onderwerp: stand van zaken aanmeldingsprocedure KWC- Agora schooljaar 20192020/2021

Beste ouders,
Ik informeer u over de stand van zaken omtrent de aanmeldingen voor onze Agoraafdeling voor het schooljaar 2019-2020 en 2020-2021. Het aantal belangstellenden voor
onze Agora-afdeling is overweldigend groot. In onze planning houden wij rekening met
een groei van 60 leerlingen. Telt u hier de 65 leerlingen bij op die op dit moment zijn
ingeschreven, dan zou dit leiden tot een ruime verdubbeling van de afdeling. Met het
Open Huis op 25 januari in het verschiet zal het aantal aangemelde leerlingen nog
verder stijgen. Een te sterke groei van de Agora-afdeling is ongewenst en ik voorzie dat
wij een aantal leerlingen en hun ouders moeten gaan teleurstellen. Enerzijds geeft het
ons een gevoel van trots dat wij van zoveel ouders en leerlingen het vertrouwen
krijgen, anderzijds doet het ons verdriet in het besef dat ouders en leerlingen zullen
moeten overschakelen op een plan B; waarbij wij hopen op een aanmelding voor één
van onze andere afdelingen van het KWC.
Zoals aangegeven in de aanmeldingsprocedure zijn wij gestart met de planning van de
intakegesprekken. Wij beginnen met de leerlingen die als eerste zijn aangemeld. Twee
coaches voeren deze gesprekken met de leerling en de ouders. De eerste gesprekken
hebben reeds plaatsgevonden. De beschikbare tijd in de maanden januari en februari
gebruiken wij om alle gesprekken te voeren. In groepjes van vijf stellen we vervolgens
de leerlingen in staat een dagje op onze afdeling mee te lopen om de sfeer te ervaren
en te werken aan hun eigen eerste (mini) challenge. Na iedere 15 gesprekken nemen
wij een besluit over de definitieve plaatsing en zullen wij u informeren. De gesprekken
zijn afgerond vóór 1 maart 2019; een week voor de regionale aanmeldweek voor de
scholen van het voortgezet onderwijs.
In het intakegesprek proberen wij een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van uw
kind. Ik verzoek u dan ook om ons zo compleet mogelijk te informeren en eventuele
onderzoeksresultaten vooraf in te sturen of mee te nemen. Uiteraard gaan wij met alle
informatie zeer vertrouwelijk om.
U heeft na de inschrijving van uw kind een automatische bevestiging gekregen. Ik heb
geen bevestiging gestuurd van het ontvangen van de motivatiebrief en/of de foto.
Mocht er nog iets ontbreken, dan krijgt u daar voor de kerstvakantie bericht over.
Wij krijgen nu reeds aanmeldingen voor het schooljaar 2020-2021. Na de
herfstvakantie van 2019 starten wij met de plaatsingsprocedure, te beginnen met de
leerlingen die het eerst zijn aangemeld.
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Hieronder vindt u nogmaals de aanmeldingsprocedure zoals die op de site staat
vermeld.
Aanmeldprocedure Agora
Er is veel belangstelling voor het Agora-concept van het KWC maar het aantal
beschikbare plaatsen is beperkt. Wij nemen de aanmeldingen op volgorde van
binnenkomst in behandeling. Naast leerlingen die van het basisonderwijs komen, zijn
een aantal leerlingen uit klas 1 en 2 vmbo en klas 1, 2 en 3 havo/vwo welkom. Met een
voorinschrijving reserveren de ouders een plaats in de Agora-afdeling van het KWC en
volgt de intakeprocedure. Deze procedure richt zich op de motivatie van de aspirantleerling en zijn of haar ouders voor het Agora-concept en onderzoeken wij of de leerling
past binnen de zorgbreedte van ons KWC. Tijdens het intakegesprek stellen ouders en
kind zich voor aan de Agora-coaches. Na het intakegesprek wordt de aspirant-leerling
uitgenodigd om een dag op de Agora-afdeling te komen leren. Als de procedure positief
is afgerond wordt de leerling definitief geplaatst.
Als het beschikbaar aantal plaatsen is bereikt, sluit de aanmelding en komen
belangstellenden op een wachtlijst te staan. Komt er een plaats vrij dan vindt de
intakeprocedure plaats met de eerstvolgende op de wachtlijst.
De procedure:
1. Vanaf 1 september 2018 melden ouders hun kind(eren) digitaal aan voor het
schooljaar 2019-2020 via het digitale aanmeldingsformulier
2. De aangemelde leerling formuleert de motivatie voor Agora en vertelt iets over
zichzelf in een brief en stuurt deze, voorzien van foto, aan de KWC-Agoracoaches via agora@kwc-culemborg.nl.
3. Vanaf 1 december 2018 worden de aangemelde leerlingen met hun ouders
uitgenodigd voor intakegesprekken
4. De leerling maakt een afspraak om een dag op de Agora-afdeling van het KWC
mee te maken
5. De leerling wordt in het Agora-coachteam besproken
6. Het leerlingdossier wordt, in samenwerking met de school van herkomst,
compleet gemaakt
7. De leerling hoort van het Agora-team over plaatsing of afwijzing

Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd en met vriendelijke groet,

Hans van Heesewijk
Directeur KWC-Agora

