Aannamebeleid OBS De Kleine Dichter
De Kleine Dichter is een openbare school. Iedereen is welkom, ongeacht achtergrond, huidskleur,
religie en/ of cultuur.
Wettelijk kader- Toelatings- en plaatsingsbeleid leerlingen SPO Utrecht
De Stichting Primair onderwijs (SPO) Utrecht staat voor openbaar onderwijs. Dat betekent dat in
principe iedere leerling die basisonderwijs kan volgen welkom is. De gemeente Utrecht is
eindverantwoordelijk voor het aanbieden van voldoende openbaar onderwijs en voor het realiseren
van voldoende huisvesting. Met een aanmelding van een kind geven ouders aan gebruik te willen
maken van het onderwijsaanbod van de school en conformeren zich daarmee ook aan het
programma zoals dat in het schoolplan en de schoolgids is opgenomen.
De algemene toegankelijkheid van het openbaar onderwijs betekent niet dat een openbare school
aangemelde kinderen nooit mag weigeren. In artikel 40 van de WPO is opgenomen dat de beslissing
over toelating en verwijdering berust bij het bevoegd gezag. De SPO heeft de directeur van de school
gemandateerd te besluiten over de toelating. Met het in werking treden van de Wet op Passend
Onderwijs heeft de eerste school van aanmelding zorgplicht als blijkt dat de leerling extra
ondersteuning nodig heeft. Deze school is verantwoordelijk voor het realiseren van passend
onderwijs, al dan niet op een reguliere school.
Er zijn ook situaties waarin het onmogelijk is voor de school om alle aangemelde en in principe
toelaatbare leerlingen ook te plaatsen. Zo’n situatie doet zich voor als de school over onvoldoende
ruimte beschikt. Dit kan zich ook voor doen als in verband met een evenwichtige opbouw van
jaargroepen in de school er lokaalruimte beschikbaar moet blijven voor volgende schooljaren. In dat
geval komen leerlingen die toelaatbaar zijn maar niet geplaatst kunnen worden op een wachtlijst.
De bovengenoemde situaties geven aanleiding om toelatings- en plaatsingsbeleid te formuleren. Op
onze website kunt u het toelatings- en plaatsingsbeleid van het bestuur SPO vinden.
Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen uit de Dichterswijk geplaatst kunnen worden op een school
naar keuze. In het kader van Passend onderwijs, hebben we met de scholen in de omringende
postcodegebieden de volgende afspraken gemaakt:
 Het is niet toegestaan om kinderen bij meerdere scholen in de buurt aan te melden
 Overstappen naar een andere school of inschrijven vanuit een van de omringende
postcodegebieden is niet toegestaan, tenzij het een ernstige probleemsituatie betreft en
de overstap in goed overleg gaat.
De leerlingen van onze school zijn woonachtig in de Dichterswijk (postcode 3521) en een deel van de
omliggende wijken (postcode 3522). Gezien de beperkte groeimogelijkheden van onze school kunnen
wij geen kinderen aannemen vanuit de omliggende wijken. Op het moment dat kinderen vanuit
omliggende wijken wel worden aangemeld bij onze school, komen zij automatisch op een wachtlijst
terecht. Deze kinderen kunnen alleen geplaatst worden als alle kinderen uit de postcodegebieden
3521 en 3522 een plekje hebben gekregen bij ons op school en er nog plaatsingsruimte is.

Wij adviseren ouders om rond het tweede levensjaar interesse aan te geven bij ons op school. Voor
het derde levensjaar van het kind noemen wij dit een ‘belangstellingsregistratie’. Ouders geven hun
belangstelling aan op het daarvoor bestemde belangstellingsformulier. Dit kan worden overhandigd
bij bezoek aan de school of kan per post of e-mail worden toegezonden.
Vanaf de 3e verjaardag van de leerling kan de belangstelling, op verzoek van de ouders, overgezet
worden in een aanmelding. De aanmelding wordt definitief, mits er geen sprake is van een
uitzonderlijke zorgbehoefte van de leerling. In dit geval dienen de ouders voorafgaand aan de
definitieve aanmelding desbetreffende stoornissen of handicaps van het kind te overleggen.
Aanmeldprocedure
Voor de aanmelding van kinderen tot 4 jaar, geldt na ontvangst van het aanmeldingsformulier de
volgende procedure:
1. Ouders ontvangen een bevestiging van de aanmelding en worden middels de
nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van de diverse schoolontwikkelingen. Bij een
voorspoedige ontwikkeling van het kind en geen aangetoonde (gedrags)problematiek,
kan het kind geplaatst worden bij ons op OBS De Kleine Dichter. Indien er zorgen zijn
over de ontwikkeling van het kind, dienen ouders deze zorgen zo snel mogelijk
kenbaar te maken bij de school.
2. Twee maanden voordat het kind 4 jaar wordt, worden ouders uitgenodigd voor een
intakegesprek en ontvangen zij een informatiepakket.
3. Voorafgaand aan dit gesprek wordt ouders gevraagd een intakeformulier in te vullen.
4. Op basis van het intakegesprek kan het voorkomen dat er aanvullende afspraken
worden gemaakt rondom de plaatsingsmogelijkheden van het kind.
5. De school beslist over de uiteindelijke plaatsing van de leerling in een kleutergroep.
6. Het kind komt vier keer meedraaien in de groep op de zgn. wenochtenden, voordat
het kind de hele dag naar school komt.

Voor de aanmelding van een kind dat al onderwijs volgt, geldt de volgende procedure:
1. Na ontvangst van het aanmeldingsformulier neemt de school contact met de ouders
op om de procedure tot aanname te bespreken.
2. OBS De Kleine Dichter vraagt bij de school van herkomst van de kinderen een
onderwijskundig rapport op om het niveau en de ontwikkelingsbehoefte van het kind
te bepalen.
3. Bij een voldoende cognitief niveau van de leerling en geen aantoonbare
gedragsproblematiek kan het kind geplaatst worden bij ons op OBS De Kleine Dichter.

Er kan niet zonder meer worden overgegaan tot plaatsing wanneer:








De leerling op een of meer vakgebieden een leerachterstand heeft te grote
leerachterstand heeft ontwikkeld (10 DLE of meer);
Er sprake is van gedragsmoeilijkheden;
Het kind een LGF-indicatie heeft;
De betreffende groep het aantal van 30 leerlingen overschrijdt
Als na overleg met de betreffende leerkracht en de intern begeleider blijkt dat in de
groep van aanmelding de draagkracht tot leerlingenzorg is bereikt. Het groepsbelang
van de huidige leerlingen gaat voor op het individuele belang van de nieuw
aangemelde leerling.

Bij de aanmeldprocedure van een (mogelijke) zorgleerling kan het voorkomen dat het kind wordt
uitgenodigd voor twee wendagen op school, voorafgaand aan de beslissing tot plaatsing.
Bij afwijzing van de leerling zal de school de ouders hierover zowel telefonisch als schriftelijk
informeren.

