AANMELDBELEID
INLEIDING
Sinds 1 augustus 2014 is de wet op het Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt ook de
aanmelding en aanname van kinderen voor de basisschool. Voor alle kinderen geldt dezelfde
procedure.
Het bevoegd gezag van de school heeft de zorgplicht om elk kind een passende onderwijsplek te
bieden. Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, werken scholen samen in regionale
samenwerkingsverbanden. De Meent valt onder het Samenwerkingsverband PO de Kempen. In dit
samenwerkingsverband werken het regulier en speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) samen.
De Meent staat voor algemene toegankelijkheid van het onderwijs. Dat betekent dat in principe
iedere leerling die basisonderwijs kan volgen welkom is. De Gemeente Waalre is
eindverantwoordelijk voor het aanbieden van voldoende onderwijs dat algemeen toegankelijk is. De
algemene toegankelijkheid van het onderwijs betekent niet dat een school aangemelde kinderen
nooit mag weigeren. In art.40 van de WPO is opgenomen dat de beslissing over toelating en
verwijdering berust bij het bevoegd gezag die hiervoor de directeur van de school heeft
gemandateerd.
In dit aanmeldbeleid geven wij aan op welke gronden ons beleid is geformuleerd en welke
procedures er gelden.

AANMELDEN
Algemeen
Zowel bij een vooraanmelding als aanmelding geldt dat wij u graag altijd eerst de school willen laten
zien. Hiervoor hebben wij verschillende informatiebijeenkomsten in het schooljaar, deze vindt u op
onze website. Tijdens deze bijeenkomsten krijgt u een indruk van de sfeer op de school en bent u in
de gelegenheid om vragen te stellen. Op basis hiervan kunt u dan een besluit nemen om uw kind
daadwerkelijk aan te melden.
Vooraanmelding
U kunt uw kind aanmelden vanaf de leeftijd van 3 jaar. Is uw kind jonger dan 3 jaar dan kan nog niet
voldoende worden ingeschat of een kind al of geen extra ondersteuning nodig heeft in het kader van
passend onderwijs. Ouders kunnen wel interesse tonen in een bepaalde school of in meerdere
scholen, voordat hun kind 3 jaar is. We spreken in dit geval van een vooraanmelding. Een
vooraanmelding heeft geen wettelijke basis. De directeur mag over een vooraanmelding geen
toelatingsbeslissing nemen, ook geen voorlopige beslissing.
Een vooraanmelding wordt niet automatisch een aanmelding. De vooraanmelding dient definitief
gemaakt te worden als uw kind drie jaar geworden is. In dit geval krijgt u bericht als uw kind drie jaar
wordt dat u de vooraanmelding definitief kunt maken middels het invullen van een
aanmeldformulier. Deze wordt u door de school toegestuurd. Hierna volgt de reguliere
aanmeldprocedure die hieronder wordt beschreven.
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Aanmelden
Wanneer u uw kind wilt aanmelden bij ons op school, vindt er een
aanmeldgesprek plaats met een van de kwaliteitsondersteuners van onze school. U neemt het
ingevulde aanmeldformulier mee naar het aanmeldgesprek.
Naar aanleiding van dit aanmeldgesprek onderzoekt de school of er extra ondersteuning nodig is.
Binnen zes weken beslist de school of uw kind al dan niet wordt geplaatst en neemt hierbij de
eventuele extra ondersteuningsbehoefte van uw kind mee in het besluit. Deze termijn kan indien
nodig vier weken worden verlengd. U wordt verzocht de school alle relevante informatie om de
eventuele extra ondersteuningsbehoefte van het kind vast te stellen, te verstrekken. Wanneer er een
schriftelijk advies, gericht op het (schoolse) functioneren van uw kind, op basis van
onderzoeksgegevens van derden aanwezig is, verzoeken wij u hierin inzage te verstrekken.
Als ouders/verzorgers hun kind op meerdere scholen hebben aangemeld krijgt de school die de
eerste voorkeur heeft bij ouders/verzorgers de zorgplicht (zie hierover meer onder ‘zorgplicht’). Op
het aanmeldformulier van de school wordt aangegeven op welke scholen het kind is aangemeld en
welke school de voorkeur heeft.
Wanneer uw kind definitief is toegelaten, ontvangt u hier een schriftelijke bevestiging van. Kinderen
dienen minimaal tien weken vóór hun start op school aangemeld te zijn. Op deze manier kunnen wij
rekening houden met wat wenselijk en haalbaar is voor de plaatsing van uw kind.

TOELATING
Volgorde van toelating
De Meent kent eigen criteria voor plaatsing van de leerlingen. Allereerst geldt dat de maximale
groepsomvang niet mag worden overschreven. Deze maximale groepsomvang hebben wij
vastgesteld om de kwaliteit van het onderwijs zo goed mogelijk te borgen en vanwege het feit dat we
als school gebonden zijn aan de grenzen van het gebouw. Onze school staat middenin een woonwijk,
waarin geen fysieke uitbreiding van lokalen mogelijk is.
Ons uitgangspunt is om de jaargroepen vanaf groep 3 niet groter te laten zijn dan 25 leerlingen per
klas, daar kan in voorkomende gevallen van worden afgeweken door interne omstandigheden
(bijvoorbeeld doublures of versnellingen) of door incidentele externe omstandigheden.
Voor leerlingen van wie een broertje en/of zusje al op school geplaatst is, is altijd plaats mits ze de
aanmeldprocedure hebben doorlopen.
Wachtlijst
Als er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen, wordt er een wachtlijst gecreëerd.
Indien het kind niet geplaatst kan worden doordat het aannamemaximum bereikt is krijgen ouders
hier bericht van. Tevens wordt hen gevraagd of zij het kind op de wachtlijst willen plaatsen.
In dat geval hanteren we de volgende volgorde van plaatsing:
1. Kinderen die in het postcode gebied 5582 wonen (op volgorde van inschrijfdatum);
2. Kinderen die in het postcode gebied 5581 / 5583 wonen (op volgorde van inschrijfdatum).
3. Kinderen die in een ander postcode gebied wonen; dus uit een andere gemeente komen (op
volgorde van inschrijfdatum).
Indien er een plaats vrij komt en er een kind van de wachtlijst geplaatst kan worden, hanteren wij
dezelfde aanmeldprocedure als hierboven omschreven.
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Geen toelating
Toelating van een aangemelde leerling is het uitgangspunt, weigering de uitzondering.
De volgende gronden kunnen leiden tot weigering:
 De groep is vol.
Wij hebben het uitgangspunt om de groepen vanaf leerjaar 3 niet groter te laten zijn dan 25
leerlingen per klas. Naar aanleiding van de meerjarenprognose wordt bepaald
hoeveel leerlingen we in leerjaar 0, 1 en 2 kunnen toelaten om het maximum gestelde aantal
leerlingen vanaf leerjaar 3 in de toekomst niet te overschrijden.
 Ernstige verstoring van rust en orde dreigt.
Hierbij kan het gaan om zowel het gedrag van een kind als de ouders. Hierbij zijn de geldende
gedragsregels van de school het toetsingskader.
Indien de beide genoemde weigeringsgronden niet aan de orde zijn, heeft de school van aanmelding
zorgplicht. Zie hierover meer onder ‘zorgplicht’.

AANMELDEN NIEUWE LEERLING ANDERE SCHOOL
Verhuizingen / zij-instromers
Als uw kind bij een andere school ingeschreven staat, zal eerst bekeken worden of er plaats is voor
nieuwe leerlingen. Als uw kind niet geplaatst kan worden, wijst de school u op
plaatsingsmogelijkheden bij andere scholen binnen het samenwerkingsverband. Uw kind kan ook op
de wachtlijst worden geplaatst, waarbij de toelatingscriteria worden toegepast. Als er wel ruimte is,
zal er allereerst een kennismakingsgesprek met de directeur plaatsvinden om de wederzijdse
verwachtingen uit te spreken, waarna u kunt besluiten over te gaan tot een aanmelding.
Wanneer u uw kind wilt aanmelden bij ons op school, vindt er een aanmeldgesprek plaats met een
van de kwaliteitsondersteuners van onze school. U neemt het ingevulde aanmeldformulier mee naar
het aanmeldgesprek. Alvorens tot definitieve plaatsing te besluiten wordt de volgende procedure
gevolgd.
Wij zorgen graag voor een warme overdracht. We overleggen met de kwaliteitsondersteuner van de
andere school, zodat we ons onderwijs goed kunnen afstemmen op uw kind. Hierbij worden alle
gegevens, waaronder het onderwijskundig rapport, opgevraagd die voor de toelating van het kind
relevant zijn. Wanneer er voor de aanmelding al een schriftelijk advies, gericht op het schoolse
functioneren van uw kind, op basis van onderzoeksgegevens van derden aanwezig is, verzoeken wij u
hierin inzage te verstrekken. Ook verzoeken wij u te melden of, en zo ja wanneer, onderzoeken m.b.t.
het schoolse functioneren van uw kind gaande zijn of binnen afzienbare tijd plaats zullen vinden. De
school beslist binnen zes weken na ontvangst van de aanmelding of uw kind al dan niet wordt
geplaatst en neemt hierbij de eventuele extra ondersteuningsbehoefte van uw kind in aanmerking.
Indien de beslissing tot plaatsing niet binnen zes weken gegeven kan worden, deelt de school dit aan
u mede. Het termijn kan dan met vier weken verlengd worden. Van het besluit wordt u schriftelijk in
kennis gesteld. Ingeval van toelating van uw kind wordt na plaatsing een verklaring van inschrijving
naar de school van herkomst gezonden.
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ZORGPLICHT
De zorgplicht om een passende plek voor een leerling te vinden, gaat in vanaf het moment dat de
school de schriftelijke aanmelding (vanaf driejarige leeftijd) heeft ontvangen. Vervolgens heeft de
school zes weken de tijd om een passende plek te vinden. Dit zijn gewone weken, geen schoolweken.
Eventueel kan deze termijn met vier weken worden verlengd. Nadat de ouders/verzorgers hun kind
schriftelijk hebben aangemeld, kan de zorgplicht ingaan. Hiervoor moet wel zijn voldaan aan de
onderstaande voorwaarden:





Er is plaats/ruimte op de school van aanmelding. Een school voert altijd een consequent en
transparant toelatingsbeleid, dit toelatingsbeleid moet voor iedereen inzichtelijk zijn.
Ouders/verzorgers respecteren de grondslag van de school.
Het gaat om een leerling die extra ondersteuning nodig heeft.
Ouders/verzorgers moeten bij de aanmelding aangeven dat ze vermoeden dat hun kind extra
ondersteuning nodig heeft.

De school beoordeelt of de leerling extra ondersteuning nodig heeft. De inschatting wordt gemaakt
op basis van de door ouders/verzorgers aangeleverde informatie, ook als die beperkt is. De school
kan de ouders/verzorgers verzoeken gegevens te overleggen betreffende stoornissen of handicaps
van het kind of beperkingen in de onderwijsparticipatie. Onder extra ondersteuning wordt niet
verstaan ondersteuning ter bevordering van de beheersing van de Nederlandse taal met het oog op
het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden.
Kan de school voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling, wordt de leerling toegelaten.
Wanneer uit het onderzoek blijkt, met inachtneming van het schoolondersteuningsprofiel, dat de
school niet kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte, of dat de ondersteuningsbehoefte een
onevenredige belasting gaat vormen, dan is het aan de school, natuurlijk samen met de
ouders/verzorgers, om op zoek te gaan naar een passende onderwijsplek voor de leerling. De school
behoudt de zorgplicht totdat een andere school bereid is de leerling toe te laten.
De directeur neemt de beslissing over toelating van een leerling zo spoedig mogelijk, uiterlijk zes
weken na ontvangst van de aanmelding. Indien de school de beslissing niet binnen zes weken kan
geven, deelt de directeur dit schriftelijk mede aan de ouders/verzorgers en geeft aan wanneer de
beslissing wel wordt genomen. De beslissing mag met maximaal vier weken verlengd worden. Als de
passende onderwijsplek een school voor speciaal(basis)onderwijs is, zal er een
toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd moeten worden voordat een leerling toegelaten kan worden
op de speciale (basis) school. De school die de zorgplicht heeft regelt samen met ouders/verzorgers
en de speciale(basis) school dat er een toelaatbaarheidsverklaring wordt aangevraagd bij het
samenwerkingsverband.
Wanneer een school, met instemming van en in overleg met ouders/verzorgers, oordeelt dat er
specialistisch onderzoek nodig is (of als dit onderzoek al loopt) om de ondersteuningsbehoefte van
een leerling te bepalen, dan kan de periode van zes weken tijdelijk onderbroken worden. De school
stelt ouders/verzorgers hier binnen vier weken na schriftelijke aanmelding schriftelijk van op de
hoogte. Als de leerling de leerplichtige leeftijd van 4 jaar heeft bereikt, gaat de school wel over tot
tijdelijke plaatsing.
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