Aannamebeleid CBS ’t Speel-Kwartier
Procedure
De aannameprocedure start op het moment dat ouders contact opnemen met onze school over een
eventuele inschrijving van hun kind (graag zo vroeg mogelijk). Wanneer ouders de intentie hebben om
hun kind toe te vertrouwen aan CBS ’t Speel-Kwartier, melden zij zich via de website aan.
Als het inschrijfformulier volledig ingevuld door ons retour is ontvangen krijgen ouders daarvan een
ontvangstbevestiging. Vervolgens worden ouders, een aantal weken voor de eerste schooldag,
uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Op verzoek kan dit gesprek eerder plaatsvinden. Na
afloop van dit gesprek, waarbij het betreffende kind ook wordt verwacht, krijgt u een rondleiding door
het schoolgebouw. Wanneer de procedure helemaal is gevolgd en het kind geplaatst is, versturen wij
ongeveer zes weken voor de eerste schooldag een uitnodiging voor 1 of 2 wenmiddagen. De eerste
keer wennen is met ouders en de tweede keer zonder ouders.
Welkom
In principe zijn alle kinderen welkom. Ouders dienen wel in te stemmen met de identiteit van onze
school. Bij de toelating wordt gekeken naar aspecten die van invloed kunnen zijn op het
ontwikkelingsproces van het kind. De volgende elementen zijn daarbij van belang: het welbevinden
van het kind, het welbevinden van de groep en de leerkracht en er moet ontwikkeling mogelijk zijn. Het
is daarom ook van groot belang dat ouders alle informatie geven (op het inschrijfformulier en tijdens
het kennismakingsgesprek) die van belang is voor een verantwoorde begeleiding van hun kind(eren).
Toelating van vierjarigen (groep 1)
Als een kind vier jaar is, mag het naar school. Het kind is echter pas leerplichtig als het 5 jaar is. Bij de
plaatsing van leerlingen houden we zoveel mogelijk rekening met de wens van de ouder(s). Als de
groep te vol wordt, wordt een wachtlijst gehanteerd (vanaf 25 leerlingen). Vervolgens kunnen er nog 2
of 3 leerlingen instromen. Aan de plaatsing van broertjes en/of zusjes van kinderen die al naar CBS ’t
Speel-Kwartier gaan, verlenen wij voorrang. Vervolgens komen voor de extra plaatsen (boven de 25
leerlingen) de kinderen uit de wijk Dragonder- Oost aan de beurt en als laatste kinderen van buiten
deze wijk.
Aanmelding en toelating overige nieuwe leerlingen (vanaf groep 2)
Bij elke aanmelding wordt de procedure ‘zorgpercentage per groep’ toegepast. Bij het
kennismakingsgesprek wordt aan de ouders duidelijk verteld wat men van ons kan verwachten en wat
we van de ouders verwachten. De school gaat pas over tot definitieve plaatsing, wanneer er van beide
kanten voldoende vertrouwen is uitgesproken. Concreet betekent dit ook, dat ouders zich conformeren
aan de levensbeschouwelijke, pedagogische en didactische identiteit van onze school. De kinderen
moeten dan aan alle les- en schoolactiviteiten deelnemen.
Wanneer de leerling niet wordt toegelaten, krijgen de ouders/verzorgers hiervan de schriftelijke,
gemotiveerde beslissing, opgesteld door de directeur van de school en ondertekend door het bevoegd
gezag (algemeen directeur). Daarbij wordt tevens aangegeven welke mogelijkheden er binnen het
CPOV (Christelijk Primair Onderwijs Veenendaal) wel zijn voor deze leerling.
Toelichting op de wachtlijst.
Wanneer een groep vol is en uw kind op de wachtlijst wordt geplaatst zijn dit de afspraken die wij
hanteren.
1. De kinderen met een broer(tje) of zus(je) dat al op ’t Speel-Kwartier zit heeft voorrang.
2. Daarna komen de kinderen aan de beurt die in de wijk Dragonder-Oost wonen.
3. Vervolgens zijn alle overige aanmeldingen aan de beurt op volgorde van de datum van ontvangst
van het volledig ingevulde inschrijfformulier.
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