Plaatsingsbeleid

versie 4 gepubliceerd oktober 2018

inleiding
De ABS staat voor kwalitatief hoogwaardig en modern onderwijs en een goede persoonlijke
begeleiding van de leerlingen.
Steeds meer ouders vinden de ABS de juiste school voor hun kind. Om te kunnen blijven doen
waarvoor we staan, voert de ABS plaatsingsbeleid in. Het doel hiervan is om op een rechtvaardige en
inzichtelijke wijze de instroom van nieuwe leerlingen te laten plaatsvinden, waarbij het maximum
aantal leerlingen per leeftijdsjaar wordt bewaakt.
Het plaatsingsbeleid kent als uitgangspunt dat er maximaal 24 groepen worden gevormd op de ABS
van gemiddeld 24 leerlingen. De maximale groepsgrootte is 28.
Ons beleid is erop gericht dat kinderen die het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal van de ABS
KOW bezoeken, ook hun onderwijs op de ABS volgen.
Wel dienen deze kinderen ook te worden aangemeld volgens onderstaande procedure. Hun ouders
worden bij de start en rond de eerste verjaardag van het kind hieraan herinnerd.
De aanleiding voor de laatste wijziging is gelegen in het feit dat het aantal kinderen waarvoor plaats is
per kalenderjaar worden vastgesteld. Door de aanmelddatum te verschuiven, weten alle
ouders/verzorgers vroegtijdig of er een plaats is voor hun zoon/dochter.
termen
De volgende termen worden in dit document gebruikt:





Aanmelden: een ouder geeft aan zijn / haar kind geplaatst te willen zien worden op de school.
Dit is geformaliseerd door een handtekening van beide ouders/verzorgers. Indien er 1
volwassene wettelijk bevoegd is, is 1 handtekening voldoende.
Inschrijven: na aanmelden besluit de school het kind al dan niet in te kunnen schrijven op basis
van het geldende plaatsingsbeleid.
Zij-instromers: kinderen die al onderwijs hebben gevolgd op een andere basisschool.

Aanmeldingsprocedure
1. Kinderen kunnen worden aangemeld nadat zij geboren zijn. Aanmeldingen worden op volgorde van
binnenkomst behandeld.

2a. Broertjes en zusjes van leerlingen dienen te worden aangemeld uiterlijk op 1 oktober in het
kalenderjaar waarop zij 2 jaar worden.
2b. Vanwege het moment van vaststellen van deze gewijzigde versie, hebben ouders van kinderen die
in 2018 2 jaar worden, tot 1 november 2018 de tijd hun zoon – dochter aan te melden.
3. Uit bovenstaande volgt het onderstaande schema voor het aanmelden van kinderen van wie er al
een broer of zus op de ABS zit:
Geboren in:
2016
2017
2018
2019
enzovoorts

Aanmelden voor:
1 november 2018
1 oktober 2019
1 oktober 2020
1 oktober 2021

4. Uiterlijk op de 5e schooldag na 1 oktober (ingaande oktober 2019, zullen ouders van aangemelde
leerlingen definitief bericht krijgen of zij de aanmelding kunnen omzetten in een inschrijving. Hiertoe
hebben zij 14 dagen de tijd om e.e.a. administratief rond te maken door het inschrijfformulier
ondertekend in te leveren.
5. Als het kind alsnog niet wordt ingeschreven binnen deze 14 dagen, dan verliest het kind zijn / haar
plek. Dan zullen de ouders van het volgende kind op de plaatsingslijst worden benaderd.
6. Een inschrijving is pas definitief als een bevestiging inschrijving vanuit de schooladministratie
ontvangen is.

Inschrijven van 4 – jarigen
Middels dit beleid houden we ruimte om de ontwikkeling van het kind leidend te laten zijn voor het
moment waarop het kind naar groep 3 gaat. Dit doen we door het aantal kinderen dat de school
binnenkomt per kalenderjaar te reguleren.

* Er worden per kalenderjaar een maximum aantal vierjarigen toegelaten. Er wordt een marge
ingebouwd zodat voor herfstleerlingen bij de overgang naar groep 2 naar 3 en voor eventuele
doublures of versnellingen plaats is.
* Het aantal vierjarigen dat per kalenderjaar kan worden geplaatst is:
2018
64
2019
66
2020
66
2021
66
2022
66
2023
66

2024

66

* Broertjes en zusjes van leerlingen van de ABS worden ingeschreven, mits hun aanmelding op tijd
binnen is. (zie de tabel bij de aanmeldingsprocedure)
* Kinderen van medewerkers van de ABS met een benoeming voor onbepaalde tijd zullen worden
toegelaten, mits zij zijn aangemeld op 1 september voorafgaande aan het schooljaar dat de kinderen
zullen starten op de ABS.
Inschrijven van zij – instromers
Onder zij-instromers worden kinderen gerekend, die al eerder onderwijs volgden op een andere
school voor basisonderwijs.
1. Voor kinderen die naar Middelburg toe verhuizen is plaats.
2. Een uitzondering op punt 1 is:



in betreffende groep(en) is de maximumgroepsgrootte bereikt;
of
de zorgzwaarte in de groep is dusdanig dat we de kinderen (nieuwe en al aanwezige
leerlingen) tekort doen. Hierover neemt de directie een besluit nadat met ouders, school van
herkomst en groepsleerkrachten en interne begeleiders van de ABS is overlegd.

3. Voor kinderen die op een school in Middelburg zitten, gelden de punten hierboven genoemd ook.
De Middelburgse scholen hebben afspraken gemaakt over hoe zij willen omgaan met zij-instroom.
Zorgvuldigheid en transparantie staan hierbij centraal. Voorafgaand aan een besluit of de leerling kan
worden ingeschreven, zullen directie en interne begeleiding van beide scholen met elkaar in contact
treden. Het is uiteindelijk aan de ouder het besluit het kind al dan niet aan te melden, aan de
ontvangende school om het kind al dan niet in te schrijven op gebaseerd op bovengenoemde criteria.

