Toelatingsbeleid
Aanmelding en toelating in het kort!
✓ Ouders/verzorgers* melden hun kind(eren) schriftelijk aan via het aanmeldformulier (zie
website) en hebben een gesprek met de directeur. Het is daarbij gebruikelijk dat er informatie
van voorschool of kinderdagverblijf wordt opgevraagd.
✓ De directeur meldt de ondertekende aanmelding voor akkoord bij het bestuur en daarmee is een
kind officieel toegelaten tot onze school.
✓ Ouders zijn altijd welkom voor een oriënterend gesprek voorafgaand aan een officiële
aanmelding.
Wat daarbij wel belangrijk is om te weten:
Onze school staat open voor alle kinderen, maar we hebben zorgplicht. Dat betekent dat wij ervoor
verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek te
bieden. We willen ze graag toelaten en ze goed onderwijs bieden. Soms kunnen we een kind niet
toelaten. Daarvoor zijn gemotiveerde afspraken.
De weigeringsgronden kunnen zijn:
a. Als uw kind nog niet zindelijk is.
b. We kunnen de benodigde ondersteuning niet bieden (zie het schoolondersteuningsprofiel op de
website).
c. U onderschrijft de grondslag van de school niet.
Extra toelichting:
In de wet is geregeld dat ouders hun kind schriftelijk moeten aanmelden voor toelating tot een
school. Dit is dus een eenzijdige actie van de ouder. Een kind kan worden aangemeld op een school
voor primair onderwijs vanaf de dag waarop het kind de leeftijd van drie jaar bereikt. Dit mag ook
eerder, maar is niet nodig.
Als het kind is toegelaten, geldt vanaf dat moment de zorgplicht passend onderwijs. Deze zorgplicht
betekent dat het bestuur de verplichting heeft om:
• te beoordelen of een leerling extra ondersteuning nodig heeft,
• te onderzoeken hoe de school de benodigde extra ondersteuning kan bieden (waar nodig in
samenwerking met het samenwerkingsverband passend onderwijs of andere partners),
• en, indien dit een onevenredige belasting vormt, te zorgen dat een andere school bereid is de
leerling toe te laten.
Bij aanmelding wordt aan ouders gevraagd of ze de grondslag van het onderwijs onderschrijven. Na
schriftelijke aanmelding door de ouders beslist het bevoegd gezag binnen zes weken of zij een kind
toelaten of weigeren. Deze termijn kan met maximaal vier weken worden verlengd.
Als de toelatingsbeslissing positief is, vindt inschrijving op de betreffende school plaats. Als het kind
wordt geweigerd, dan dient het bestuur dit schriftelijk aan de ouders kenbaar te maken en, zoals
eerder vermeld, een andere school voor de leerling te zoeken als dat op grond van de zorgplicht
nodig is. Bij weigering hebben ouders de mogelijkheid bezwaar te maken.
Een vooraanmelding is een aanmelding zonder wettelijke basis en een bestuur kan op basis van een
vooraanmelding geen toelatingsbesluit nemen. Bij een vooraanmelding geldt de zorgplicht dus nog
niet.
Dit toelatingsbeleid willen we ten alle tijden consequent toepassen.
* Voor de leesbaarheid wordt verder alleen over ‘ouders’ gesproken.

