Toelatingsbeleid 4-jarige leerlingen Amstelveen

Doel
Kinderen behoren in de regel in hun eigen wijk naar school te (kunnen) gaan. We willen voorkomen
dat plekken voor leerlingen uit de wijk worden ingenomen door leerlingen buiten de wijk. Kinderen
uit de eigen wijk krijgen daarom voorrang, kinderen van buiten de wijk plaatsen we alleen als er nog
plek is. We streven met dit plaatsingsbeleid tevens na dat de onderwijsvoorzieningen (de
schoolgebouwen) effectiever gebruikt worden, zodat er niet de ene school overvol zit, terwijl er
elders wellicht leegstand is.
Wettelijk kader
De Grondwet, de Leerplichtwet en de Wet op het primair onderwijs bevatten geen recht tot toelating
tot een school. Integendeel, de Wet op het primair onderwijs geeft het bevoegd gezag van een
openbare of een bijzondere school het recht over toelating te beslissen. Scholen hebben daarbij een
vergaande beleidsautonomie en het bevoegd gezag mag een leerling dan ook om een heel scala van
redenen afwijzen, waaronder plaatsgebrek, schoolwijkenbeleid, evenwichtige spreiding van
leerlingen, gebrek aan zorgcapaciteit en de goede gang van het onderwijs. De beslissingsbevoegdheid
van het bevoegd gezag omvat ook de vrijheid te bepalen hoe de toelating geschiedt. Het bevoegd
gezag kan daartoe een toelatingsprocedure opstellen.
Ingangsdatum
1 augustus 2013
Dit beleidsstuk is tekstueel aangepast per 1 april 2015 en 15 maart 2016
Toelatingsbeleid
Bij plaatsing worden de volgende voorrangsregels gehanteerd:
1.
Als er al oudere broertjes/zusjes op school zitten.
2.
Als het kind uit het eigen schoolkeuzegebied komt, indien het maximale aantal leerlingen
voor het betreffende leerjaar nog niet is bereikt. Deze toelating gebeurt op volgorde van
binnenkomst.
3.
Als het kind buiten het schoolkeuzegebied afkomstig is, wordt het op een plaatsingslijst
gezet. Blijkt dat er op 1 januari voorafgaand aan het schooljaar plaats is op de school, dan
wordt het kind alsnog toegelaten. Deze toelating gebeurt eveneens op volgorde van
binnenkomst.
Nadere bepalingen bij het toelatingsbeleid
1. De schoolleiding bepaalt in overleg met het bestuur het maximaal aantal toe te laten
kleuters per leerjaar. De schoolleiding behoeft daarvoor de instemming van de MR te
krijgen. De maximale groepsgrootte wordt gepubliceerd in de schoolgids. Wanneer de
school niets heeft gepubliceerd, of wanneer daar onduidelijkheid over is, bedraagt de
maximale groepsgrootte 30 leerlingen.
2. Een schoolleiding mag in overleg met het bestuur aanvullende voorrangsregels hanteren,
mits deze de instemming hebben van de MR en gepubliceerd zijn in de schoolgids.
3. Wanneer er volgens de voorrangsregels plaats is, beoordeelt de schoolleiding of er bij de
leerling sprake is van een speciale ondersteuningsbehoefte. Ouders zijn conform de wet
Passend Onderwijs verplicht om daartoe voldoende informatie aan de school te
verstrekken. Wanneer de school de noodzakelijke ondersteuning niet kan bieden, is (het

bestuur van) de school verplicht voor het kind een passende onderwijsplek op een
andere school te zoeken.
4. De ouders kunnen hun kind in het jaar waarin het 2 jaar wordt, aanmelden op de school
van hun voorkeur. (zie bijgevoegd tijdschema). N.B.: de ouders krijgen van de gemeente
Amstelveen een brief wanneer hun kind twee jaar wordt.
5. Als er te veel aanmeldingen zijn van leerlingen die binnen het schoolkeuzegebied wonen,
leidt (het bestuur van) de school de leerling naar een andere school, eerst binnen en
vervolgens buiten het schoolkeuzegebied.
6. Aanmelding is nog geen inschrijving! Wanneer een leerling in aanmerking komt voor
plaatsing vanwege de voorrangsregels en/of omdat er plaats is, bepaalt de school in alle
gevallen vooraf of er bij de aangemelde leerling sprake is van een extra
ondersteuningsbehoefte. En zo ja, of de school deze extra ondersteuning kan bieden. Bij
kinderen die al jong worden aangemeld, onderzoekt de school dit ongeveer een halfjaar
voordat het kind 4 jaar wordt. Wanneer de school deze ondersteuning niet kan bieden
gaat (het bestuur van) de school samen met de ouders op zoek naar een passende
onderwijsplek voor het aangemelde kind.
Doelgroep
Dit beleid gaat over 4-jarigen en niet over de zij-instroom. Bij zij-instroom van oudere leerlingen
spelen andere factoren een rol. De toelaatbaarheid wordt niet alleen bepaald door het aantal
leerlingen in de groep, maar ook door andere factoren als: de ondersteuningsbehoefte van het kind,
de groepszwaarte zoals het aantal leerlingen met extra zorg, samenstelling van de groep,
ervarenheid van de leerkracht, enz. Of de leerling uit het schoolkeuzegebied afkomstig is, speelt
geen rol. Het kind neemt immers toch geen plaats voor kinderen uit het eigen schoolkeuzegebied in.
Dit beleid geldt niet voor beide SBO-scholen, De Zwaluw en de Jan Hekmanschool.
Schoolkeuzegebieden
Michiel de Ruyter
Ten westen van Beneluxbaan
Ten zuiden van Kalfjeslaan
Ten noorden van Graaf Albrechtlaan en Molenweg
Piet Hein
Ten westen van Beneluxbaan
Ten zuiden van Laan van Walcheren
Keizer Karelpark (=ten noorden van de Sportlaan)
Kindercampus King
Ten oosten van Beneluxbaan
Ten noorden van A9
(=Buitenveldert, Kronenburg, Kostverloren, Bankras)
Pionier
Middenhoven
Waardhuizen
Groenelaan
Westwijzer
Westwijk
Bovenkerk
1e Amstelveense
Ten noorden van A9
De Linde
Ten zuiden van A9

Tijdsschema aanmelden en plaatsing
voor schooljaar 2016-2017

voor schooljaar 2017-2018

voor schooljaar 2018-2019

voor schooljaar 2019-2020

leerlingen geboren in:

20121

2013

2014

2015

aanmelden voor

31 december 2014

31 december 2015

31 december 2016

31 december 2017

toelaten buiten gebied

vanaf 1 januari 2015

vanaf 1 januari 2016

vanaf 1 januari 2017

vanaf 1 januari 2018

N.B.: leerlingen die geboren zijn in de maanden januari t/m juni, kunnen eventueel tot aan de
zomervakantie al in een kleutergroep worden geplaatst. Dat hangt af van het feit of de
kleutergroepen wel of niet vol zitten. In dat geval zitten ze dus een aantal maanden van het
voorafgaande schooljaar ook al op school. Dat kan in een reguliere groep zijn of in een speciaal
gevormde instroomgroep als er voldoende tussentijds instromende kleuters zijn. Dat zijn in feite
extra maanden die de leerling maakt voorafgaand aan de start van zijn/haar eerste volledige
schooljaar.
Procedurele opmerkingen bij de aanmeldingen

1



Wanneer ouders hun kind, afkomstig uit het voedingsgebied aanmelden en er is nog plaats,
rekening houdend met de voorrangsregels, dan krijgen de ouders van de school direct
bericht dat hun kind geplaatst kan worden.



Wanneer bij de aanmelding van een kind in het voedingsgebied blijkt dat er geen plaats
meer is, worden de ouders daarover direct schriftelijk ingelicht (brief A). De directeur geeft
de naam van de leerling door aan het bestuurskantoor (zie bijlage plaatsingsverzoek). Zij
gaat vervolgens binnen vier weken met de ouders op zoek naar een school waar wel plaats
is.
Op het bestuurskantoor wordt een lijst bijgehouden van de leerlingen die verwezen zijn
naar een andere basisschool, zodat deze leerlingen alsnog geplaatst kunnen worden als er
vóór de start van het schooljaar alsnog plaats ontstaat op de basisschool waar de leerling
oorspronkelijk was aangemeld.



Wanneer ouders een kind afkomstig van buiten het voedingsgebied aanmelden vóór 1
januari voorafgaand aan het schooljaar, worden deze kinderen tot 1 januari op een
plaatsingslijst geplaatst. De ouders krijgen daarvan van de school direct bericht (brief B).
Wanneer in januari voorafgaand aan het schooljaar blijkt dat er wél plaats is, worden de
ouders telefonisch ingelicht.



Wanneer een directeur besluit een leerling om een andere redenen niet toe te laten dan
wegens ruimtegebrek, neemt hij/zij contact op met het bestuur. Het bestuur beslist
vervolgens formeel over het niet plaatsen van de leerling en licht de ouders schriftelijk in.
De directeur is dus alleen gemandateerd om leerlingen niet te plaatsen op grond van
ruimtegebrek en uiteraard mits hij/zij handelt overeenkomstig dit toelatingsbeleid.



De besturen van Amstelwijs en Onderwijsgroep Amstelland controleren bovenschools of er
sprake is van dubbele aanmeldingen (ouders die hun kind op meerdere scholen
aanmelden). Vanuit het bestuurskantoor worden deze ouders opgebeld om te vragen
binnen 14 dagen een keuze te maken. Dit is om te voorkomen dat er ten onrechte andere
kinderen afgewezen zouden worden.

Een enkele school hanteert de periode 1 oktober t/m 1 oktober, zijnde eveneens 12 maanden.

