Procedure bij verzoek tot plaatsing van een leerling
Zoals hiervoor al is beschreven hebben wij met de komst van Passend Onderwijs
zorgplicht. Dat wil zeggen dat, als een leerling bij ons wordt ingeschreven, hij of zij ook
een passend onderwijs aanbod krijgt. Wij vinden de afstemming hierover erg
belangrijk en hanteren dan ook de volgende procedure:
Ouders dienen (zo mogelijk) minimaal 10 weken voor aanvang van het schooljaar hun
kind schriftelijk aan te melden middels het aanmeldingsformulier. Wij hebben dan 6
weken de tijd om te kijken of er sprake is van extra ondersteuningsbehoefte en of er
aanvullende informatie gewenst is. Eventueel kan dit nog verlengd worden met 4
weken.
Aanmelding is mogelijk vanaf 3 jaar.
De ouders dienen bij aanmelding aan te geven als ze vermoeden dat het kind extra
ondersteuning nodig heeft.
Ook dienen ouders aan te geven als er een aanmelding op andere scholen heeft
plaatsgevonden.
Een leerling kan geweigerd worden als:
- De school niet de vereiste ondersteuning kan bieden.
Bij weigering op grond van de ondersteuningsbehoefte kijken we naar:
 Groepsgrootte
 Samenstelling van de groep
 Effect dat plaatsing heeft op onderwijs aan reeds aanwezige leerlingen
 Deskundigheid van de leerkracht
 Mogelijkheden van eventuele begeleiding door de ouder(s)
 Benodigde extra middelen
 Eventuele aanpassingen in organisatie, begeleiding en onderwijs
- De leerling op grond van zijn gedrag een bedreiging vormt voor de veiligheid van
andere leerlingen.
- De ouders niet de juiste gegevens verstrekken bij aanmelding
De leerling wordt bij toelating op een wachtlijst geplaatst als de groep te vol is.
Dit zal bij uitzondering het geval kunnen zijn. Een combinatiegroep van meer dan
30 leerlingen is voor onze leerling populatie ongewenst. Een enkele groep kan iets
groter zijn, indien mogelijk wordt er gezorgd voor ‘extra handen’ in de klas.

Procedure bij weigering van een plaatsing
Binnen 6 weken krijgt u een reactie met reden waarom uw kind niet geplaatst kan
worden. Dit kan eventueel verlengd worden met nog eens 4 weken.
Er is voor ouders een mogelijkheid tot bezwaar (Termijn voor indienen van het bezwaar
is 6 weken na het besluit. De beslissing op dit bezwaar volgt dan binnen 4 weken)
Indien er sprake is van een zorgplicht, dan mag het schoolbestuur een leerling niet
weigeren, nadat met ouders in overleg is getreden en een andere school bereid is om
de leerling toe te laten.
1. Er wordt een afspraak gemaakt voor een gesprek. Zonodig is hierbij ook de
intern begeleidster aanwezig.
2. Komt de leerling van een andere basisschool, dan dienen ouders hier
eerst de eigen school over te informeren, voordat een gesprek wordt aangegaan.
3. Wij informeren ouders in het eerste gesprek dat contact gezocht zal worden met
de school van herkomst.
4. In het gesprek zal de ouders worden verzocht, alle gegevens, die nodig zijn voor
een juiste beoordeling, aan te leveren. Te denken valt dan aan onderwijskundig
rapport, toets overzichten en rapport. Indien er geen gegevens zijn (bij
aanmelding van een vierjarige bijvoorbeeld), dan is dit natuurlijk niet nodig. Wel
kan er contact gezocht worden met peuterspeelzaal of kinderdagverblijf.
5. Kernpunt van het gesprek dient altijd te zijn: Kunnen wij de zorg bieden, die
gevraagd wordt? Het belang van het kind dient altijd centraal te staan.
6. Na bestudering van de gegevens, waarbij punt 5 als leidraad geldt, zal de
school de ouders zo snel mogelijk informeren of plaatsing mogelijk is of gaan wij
samen met u op zoek naar een andere school, die wel passend is voor uw kind.

