Aannamebeleid- procedure- zorgplicht
Mede door de noodzaak een aanmeldprocedure conform wet- en regelgeving in 2017 vast te stellen
(brief OCW 20 december 2016 referentie 1115253) stellen we volgende procedure vast.
Begrippen:
Aanmelding: op schriftelijke wijze interesse voor de school kenbaar maken (vanaf 3 jaar tot max. 10
weken voordat ouders wensen dat het kind de school gaat bezoeken).
Aanmeldprocedure: procedure volgens welk pad leerlingen als leerling van de betreffende school
ingeschreven worden/ toegelaten worden.
Belangstellingslijst: lijst die de school hanteert wanneer een ouder heeft aangeven voor de 3e
verjaardag, dat ze hun kind op school willen plaatsen.
Groep/klas: aantal kinderen dat in een lokaal bij elkaar geplaatst wordt om onderwijs te ontvangen.
Jaargroep: kinderen die in een schooljaar dezelfde leeftijd bereiken.
Ondersteuningsvraag: de aanpak die een kind nodig heeft om de onderwijsdoelen te behalen.
Vooraanmelding: ouders geven voor de leeftijd van 3 jaar aan dat ze het kind graag op school willen
plaatsen.
Zij-instroom: dit zijn leerlingen die de aangemeld worden na de leeftijd van vijf jaar en al op een
andere basisschool/ onderwijsvoorziening ingeschreven zijn
Zorgplicht: de verplichting die een bestuur heeft om een kind na aanmelding te plaatsen(laten
plaatsen) op de best passende onderwijsinstelling.
Inleiding:
Door allerlei oorzaken kunnen kinderen niet altijd geplaatst worden op de school die ouders graag
zouden willen.
Dat kan liggen aan het aanbod van scholen (denominatie, onderwijsconcept, etc.), de mogelijkheden
van de scholen (aantal groepen, aantal leerlingen in een klas, etc.) of aan de handelingsverlegenheid
van scholen (onvoldoende of niet in staat de ondersteuningsvraag van het kind te kunnen
beantwoorden).
Met de wet op het passend onderwijs, is het aan de besturen van de scholen om voor elk aangemeld
kind een passende leeromgeving te vinden.
Met deze procedure geven we duidelijkheid hoe wij als stichting RK basisscholen Vleuten, de Meern,
Haarzuilens de kinderen tot de scholen toelaten. Onder de stichting vallen de volgende scholen.
De Drie Koningenschool
de Meern
Het Veldhuis
de Meern
De Twaalfruiter
Vleuten
De Willibrordschool
Vleuten
St. Bonifatiusschool
Haarzuilens
Daar waar er lokale omstandigheden zijn waar we afwijken van de standaard procedure zal dit
aangegeven worden.
Uitgangspunten:
Binnen de stichting is bepaald dat we groepen/klassen niet groter maken dan 28 leerlingen.
Indien er jaargroepen zijn, die over meerdere groepen/klassen verdeeld worden, zal de gemiddelde
groepsomvang de 28 niet overschrijden.
Indien er door zijinstroom sprake is van broertjes en zusje kan van de gemiddelde groepsomvang
van 28 afgeweken worden.

Daar waar door omstandigheden niet vastgehouden kan worden aan de 28-norm, zal
de betreffende school in de schoolgids toelichten waarom voor dat jaar is afgeweken van die norm
en wat dit betekent voor eventuele (zij)instroom van leerlingen.
Aantal kan een reden zijn waarom een aanmelding niet omgezet wordt in een toelating.
De ondersteuningsbehoefte van het kind en de (on)mogelijkheden van de school kunnen een reden
zijn een aanmelding niet om te zetten in een toelating. Hiermee gaat echter de zorgplicht van
school/bestuur gelden.
Procedure voor het derde levensjaar van het kind:
Ouder(s) hebben kenbaar gemaakt interesse te hebben hun kind in te schrijven op een school.
Ouder(s) doen dit door de belangrijkste NAW gegevens aan school te geven.
Scholen administreren deze vooraanmeldingen.
Elke school geeft in de schoolgids aan, hoe en wanneer ze ouders informeren over de school en de
procedure van aanmelden, inschrijven en toelaten. Nadat deze informatie verstrekt is ontvangen ze
een aanmeldformulier, dat school pas als zodanig in ontvangst neemt als het kind de leeftijd van drie
jaar heeft bereikt.
Procedure vanaf drie jaar:
Vanaf de leeftijd van 3 jaar kunnen kinderen aangemeld worden op een school. Aanmelding kan
vanaf het moment dat het kind drie jaar is tot het moment van tien weken voor de datum waarop
toelating gevraagd wordt. Dus vanaf drie jaar tot tien weken voordat het kind de leerplichtige leeftijd
van vijf jaar heeft bereikt. Op onze scholen is het echter gewenst dat kinderen vanaf hun vierde jaar
de school op regelmatige wijze bezoeken.
Zo snel mogelijk na de aanmelding (in principe binnen 6 weken; mits medegedeeld aan de ouders
eenmalig met maximaal vier weken te verlengen) volgt het besluit over de toelating van het kind.
Het besluit kan positief of negatief zijn.
Positief:
School voorziet in dit stadium geen problemen om de leerling te kunnen begeleiden.
Uit praktische overwegingen zal het aanmeldformulier beschouwd worden als inschrijfformulier.
Als het kind de leeftijd van drie jaar en tien maanden heeft bereikt wordt een intake gesprek
georganiseerd waar ouders, kind en school met elkaar in gesprek gaan over de laatste
ontwikkelingen binnen het gezin en de ontwikkelingen van school.
Op basis van de aanmelding en het intakegesprek bevestigt school nogmaals dat het kind als leerling
van de school welkom is. Het aanmeldformulier wordt inschrijfformulier en ingevoerd in de leerling
administratie.
In uitzonderlijke gevallen kan de slotsom van de aanmelding en het intake gesprek zijn dat school de
ondersteuningsvraag van het kind niet kan beantwoorden.
De school zal dan vormgevend aan de zorgplicht haar best doen om het best passend
onderwijsaanbod voor het kind gerealiseerd te krijgen.
Negatief:
De ondersteuningsvraag is van dien aard dat school onvoldoende/ niet in staat is daaraan tegemoet
te komen.
Voor bestuur/school gaat de zorgplicht in.

Procedure zij instroom door verhuizing:
1) Ouder nemen contact op met school of er plaats is voor de leerling in de betreffende
jaargroep.
2) Ouders en school hebben een oriënterend gesprek over de ondersteuningsvraag van de
leerling , de uitgangspunten en de (on)mogelijkheden van de school.
3) Vanuit dat gesprek wordt duidelijk of ouders interesse houden in de school en/of school
mogelijkheden heeft om het kind toe te laten.
4) Schriftelijke aanmelding en daarmee toestemming om contact op te nemen met de school
(scholen) van herkomst.
5) Scholen geven in de schoolgids aan of ze kinderen uitnodigen voor meeloopdagen.
6) School koppelt naar ouders terug of op basis van de verkregen informatie en de
mogelijkheden van school de leerling toegelaten kan worden. Inschrijfprocedure volgt.
7) School koppelt naar ouders terug of op basis van de verkregen informatie en de
mogelijkheden van school de leerling niet toegelaten kan worden.
Procedure zij instroom anders dan verhuizing:
Als een ouder de wens te kennen geeft dat een kind overgeschreven wordt vanuit een andere
onderwijsinstelling zullen een aantal stappen door ouders en school doorlopen moeten worden.
1) Ouder nemen contact op met school of er plaats is voor de leerling in de betreffende
jaargroep.
2) Ouders en school hebben een oriënterend gesprek over de reden van overstap, de
ondersteuningsvraag van de leerling , de uitgangspunten en de (on)mogelijkheden van de
school.
3) Vanuit dat gesprek wordt duidelijk of ouders interesse houden in de school en/of school
mogelijkheden heeft om het kind toe te laten.
4) Ouders gaan met de huidige school in gesprek om een mogelijke overgang te bespreken.
5) Schriftelijke aanmelding en daarmee toestemming om contact op te nemen met de school
(scholen) van herkomst.
6) School koppelt naar ouders terug of op basis van de verstrekte informatie en de
mogelijkheden van school de leerling toegelaten kan worden. Inschrijfprocedure volgt.
7) School koppelt naar ouders terug of op basis van de verstrekte informatie en de
mogelijkheden van school de leerling niet toegelaten kan worden.

<3 jaar

3 jaar

•vooraanmelding (formulier: enkel NAW gegevens met procedure van informatievoorziening)
•op lijst
•voor derde jaar informatie verstrekken over school en aanmeldformulier meegeven
•geen zorgplicht

• op basis van aanmeldformulier bepalen zorgplicht of niet (nieuw formulier met privacy
aanscherping)
• uiterlijk 10 weken voor 4e jaar intakegesprek en bepalen toelating of zorgplicht
• inschrijfprocedure (aanmeldformulier wordt inschrijfformulier)

• procedure zij instroom

>4 jaar

