
Regeling hardheidsclausule 2022-2023

Geachte ouders/verzorgers,

Hartelijk dank voor uw interesse in onze school. In dit schrijven brengen we u op de
hoogte over de procedure omtrent de hardheidsclausule op het Spinoza Lyceum. Het
belangrijkste criterium om in aanmerking te komen voor de hardheidsclausule is dat u in
uw aanvraag aantoont dat uw kind uitsluitend succesvol kan zijn op onze school.

Allereerst hebben we van verschillende partijen informatie nodig :

● Een verklaring van een behandelend arts of hulpverlener
● Onderbouwing van de basisschool
● Aanvullende informatie van u waaruit blijkt dat het voor uw kind nodig is om af te

wijken van de normale procedure en waarom juist het Spinoza Lyceum de school
is die hiervoor in aanmerking komt.

Vervolgens wordt gekeken of uw kind past binnen het profiel zoals vastgesteld voor alle
scholen in Amsterdam en waar wij ons als school aan conformeren. Informatie hierover
treft u aan op de website https://keuzegidsamsterdam.nl/in .

Tenslotte vinden wij het belangrijk om met u en uw kind in gesprek te gaan en daarom
kunnen wij u uitnodigen wij u uit in de week van 12 december en in de week van 21
februari. We hebben voor de gesprekken een aantal tijdsloten gereserveerd. Gezien het
aantal betrokkenen dat aanwezig is bij deze gesprekken, is het niet mogelijk af te wijken
van deze tijdsloten. Met behulp van de verzamelde gegevens en de uitkomst van dit
gesprek zullen de zorgcoördinatoren een voorstel doen aan de rector die de uiteindelijke
beslissing neemt.

Indien u een verzoek voor de hardheidsclausule wilt indienen, verzoeken wij u de
benodigde stukken uiterlijk vóór 14 februari a.s per mail te sturen naar:
f.wentink@spinozalyceum.nl. Wanneer we een compleet dossier hebben ontvangen,
zullen we u uitnodigen voor een gesprek op school. Uiterlijk 10 maart wordt de uitslag
door de school bekend gemaakt. Mocht het zo zijn dat uw kind niet via deze regeling
wordt aangenomen dan geldt uiteraard de normale aanmeldingsprocedure.

We hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd.
Voor vragen kunt u bovenstaand mailadres gebruiken.

Met vriendelijke groet,

Freya Wentink,
Zorgcoördinator Spinoza Lyceum

https://keuzegidsamsterdam.nl/in

