Aannamebeleid G.Th. Rietveldschool
Ingangsdatum 01-07-2020
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Motivatie
Gelet op het stijgende leerlingenaantal, de beschikbare capaciteit in de nieuwbouw en de
nadrukkelijke wens om in één gebouw gehuisvest te blijven op één locatie, heeft de
schoolleiding in samenspraak met de medezeggenschapsraad van de school een
aannamebeleid opgesteld.
Zonder aannamebeleid zal de school bij de huidige in- en uitstroomaantallen uitgroeien op
korte termijn tot een school van 720 leerlingen in maximaal 24 groepen.
Zowel de capaciteit van de tijdelijke huisvesting vanaf januari 2021 als de te betrekken
nieuwbouw in de zomer van 2022 laten het niet toe dat er meer dan 24 groepen geformeerd
kunnen worden. Dat betekent dat wij in onze school plek hebben voor 6 kleuterklassen en 3
groepen van iedere jaarlaag daarboven met een maximale bezetting van 30 leerlingen per
groep. Hierdoor wordt de maximale capaciteit van de nieuwbouw (650 leerlingen) al
overschreden. Momenteel ligt er een aanvraag via SOPOH om de verbruikersvergunning op
te rekken. Naar alle waarschijnlijkheid lijkt dat te lukken tot 750 personen, inclusief
aanwezige personeel. Totdat deze vergunning definitief is afgegeven hanteren we vanaf 1
juli 2020 een aannamebeleid dat erop gericht is dat de groepen vol zijn bij maximaal 27
leerlingen. Hierop moeten we dus in gaan spelen bij de aanname van nieuwe leerlingen.
Basaal komt het beleid erop neer dat we alleen nog leerlingen toelaten die woonachtig zijn
in Badhoevedorp of in Lijnden, zolang de capaciteit van de nieuwbouw dat toelaat.
Er zijn twee soorten instroom. Voor beiden is behoefte aan beleid:
A. Vierjarigen beleid
B. Zij-instroom beleid
A: Vierjarigen instroom
Met ingang van 1 juli 2020 verwacht de school hetzelfde aantal vierjarigen per schooljaar te
plaatsen als de afgelopen jaren (ongeveer 70), waarbij we als uitgangspunt een maximale
groepsgrootte van 30 leerlingen hanteren.
Aanmelding dient maximaal 2 jaar en minimaal een half jaar voor plaatsingsdatum te zijn.
Plaatsingsvolgorde:
1. Broertjes / zusjes van reeds ingeschreven leerlingen;
2. 4 Jarige leerlingen woonachtig in Badhoevedorp en Lijnden
3. 4 Jarige leerlingen buiten Badhoevedorp en Lijnden kunnen alleen worden toegelaten
wanneer de capaciteit in de kleutergroepen dat toelaat voor het betreffende schooljaar.
Het streven is ieder jaar 70 nieuwe kleuters te plaatsen zodat we 6 kleuterklassen
kunnen formeren.
De 4-jarigen die niet geplaatst kunnen worden i.v.m. de bereikte capaciteit, kunnen worden
geplaatst op de wachtlijst. De positie op de wachtlijst wordt bepaald door de datum van
aanmelding.
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Het streven is ongeveer 8 weken voor de zomervakantie uitsluitsel te geven aan nieuwe
leerlingen (op de wachtlijst) of de plaatsing daadwerkelijk kan. Leerlingen die gedurende
deze periode aangemeld worden vanuit Badhoevedorp en Lijnden voor het aanstaande
schooljaar, kunnen op dat moment geen beroep meer doen op de plaatsingsvolgorde.
B: Zij-instroom
Met ingang van 1 juli 2020 zal de school het volgende plaatsingsbeleid hanteren waarbij we
als uitgangspunt een maximale groepsgrootte van 27 leerlingen hebben (24 groepen van 27
leerlingen= 648 leerlingen).
Wanneer het leerjaar voor de zij-instromer vol zit, hanteren we de volgende volgorde:
1. Leerling(en) van de Burgemeester Amersfoordtschool heeft in schooljaar 2020-2021
(tot en met de startdatum van 1 augustus 2021) voorrang.
2. Leerling(en) woonachtig is (ten tijde van de eerste schooldag van de zij-instromer) in
Badhoevedorp of Lijnden.
In beide gevallen geldt uiteraard dat de school kan voldoen aan de zorgbehoefte van de
leerling(en).
De zij-instroom procedure gaat, na vaststelling van woonplaats en beschikbare capaciteit,
als volgt:
1. De geïnteresseerde ouders melden zich bij de school.
2. De intern begeleider pakt de aanmelding op en neemt contact op met ouders.
3. De Intern begeleider inventariseert de zorgbehoefte van de aangemelde leerling(en).
De intern begeleider neemt contact op met de school van herkomst.
4. Indien de school kan voldoen aan de zorgbehoefte van de aangemelde leerling(en)
beslist de intern begeleider, in samenspraak met de directie, in welke groep de
leerling(en) geplaatst worden.
5. De school zet de aanmelding over in een inschrijving.
6. De ouders ontvangen een bevestiging van inschrijving.
7. In overleg wordt er een wenmoment afgesproken voor de instromende leerling.
Uitsluitend met goedkeuring van de directie (in overleg met het bestuur) kan er incidenteel
en om zwaar wegende redenen worden afgeweken van het aannamebeleid.
Uiteraard geldt dat wij zullen voldoen aan de zorgplicht en onze verantwoordelijkheid
nemen bij het zoeken naar een passende plek indien wij niet aan de zorgbehoefte van de
leerling kunnen voldoen. Het samenwerkingsverband van de Haarlemmermeer zien wij
hierin als een belangrijke partner.
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