Toelatingsbeleid
Aan
Het toelatingsbeleid voor scholen van vereniging De Oorsprong
Voor alle scholen van de vereniging De Oorsprong geldt op hoofdlijnen eenzelfde
toelatingsbeleid. Per plaats kunnen er wel kleine verschillen optreden, maar hierbij geldt dat per
plaats het toelatingsbeleid op alle drie de scholen gelijk is.
Uitgangspunten
 In principe zijn alle kinderen van ouders die de identiteit van de school(vereniging)
onderschrijven cq. respecteren welkom op onze scholen. Op het aanmeldingsformulier en op
het inschrijfformulier wordt hiernaar gevraagd. Deze identiteit staat beschreven in de
informatiefolder van de vereniging. Deze informatiefolder wordt gelijktijdig met het
aanmeldingsformulier aan de ouders uitgereikt.
 Er wordt niet gewerkt met schoolgrenzen.
 Als een groep vol zit, wordt er gewerkt met de plaatsingsvolgorde van de vereniging.
Hoofdregel
 Kinderen die worden aangemeld op één van onze scholen, worden toegelaten op volgorde
van datum van aanmelding (dat is de datum waarop het aanmeldingsformulier op school
terug is; voor mogelijkheid van aanmelden zie de toelichting op de achterkant van het
aanmeldingsformulier). Is het maximale aantal leerlingen in een groep bereikt, dan worden
leerlingen ingedeeld in één van de categorieën van de plaatsingsvolgorde (zie onder).
 Alle ouders die hun kind aanmelden krijgen een bericht van ontvangst van de school met de
ontvangstdatum van het aanmeldingsformulier en de vermelding dat er voor hun kind(eren)
in principe (afhankelijk van de uitkomst van het te houden intake gesprek) een plaats is
gereserveerd, of indien de groep vol is, in welke categorie op de wachtlijst het is geplaatst.
 Garantie: mocht plaatsing op de school van eerste keuze niet mogelijk zijn, dan is er altijd
een plaats op één van de andere christelijke scholen in de woonplaats.
 Na het intakegesprek (voor 3 jaar en 10 maanden, op initiatief van de school) volgt de
definitieve inschrijving.
 Voor kinderen met leerling gebonden financiering geldt een aangepast toelatingsbeleid.
Plaatsingsvolgorde
Categorieën van volgorde van plaatsing
Categorie 1: Alle broertjes / zusjes van kinderen die al op school zitten en die niet direct
geplaatst kunnen worden.
Categorie 2: Alle kinderen van buitenaf die hiernaar toe verhuizen. Binnen categorie 2 komen
broertjes /zusjes bovenaan te staan als één kind uit gezin geplaatst kan worden.
Categorie 3: Alle kinderen die binnen de plaats, maar van buiten de vereniging over willen
stappen. Binnen categorie 3 komen broertjes /zusjes bovenaan te staan als één
kind uit gezin geplaatst kan worden.
Categorie 4: Alle kinderen die binnen de plaats, maar van binnen de vereniging over willen
stappen. Binnen categorie 4 komen broertjes /zusjes bovenaan te staan als één
kind uit gezin geplaatst kan worden.
Schoolgrootte
De minimale schoolgrootte wordt op gemeentelijk niveau vastgesteld op grond van de
opheffingsnorm. Binnen De Oorsprong geldt geen maximale schoolgrootte. Wel dient door de
directie van de school rekening gehouden te worden met de huisvesting. Door toename van het
aantal groepen en dus benodigde lokalen kan de school te maken krijgen met dislocatie(s).
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Groepsgrootte
De afweging hoeveel leerlingen er per groep geplaatst kunnen worden, laat de vereniging over
aan de directie van de school. Dit kan namelijk per school verschillend zijn.
Belangrijke afwegingen hierbij kunnen zijn: de afmeting van het lokaal, de samenstelling van de
groep, het aantal zorgleerlingen, het aantal kinderen met LGF en de ervaring van de
desbetreffende leerkracht(en).
Procedure
De school houdt een intakegesprek met de ouder(s) van elke nieuw aangemelde leerling.
Betreft het een jongste kleuter, dan vindt dit gesprek plaats voordat hij / zij 3 jaar en 10
maanden is.
Hebben de ouders al een kind op school, dan ligt het accent tijdens het intakegesprek op de
ontwikkeling van het kind tot nu toe. Mocht tijdens dit gesprek twijfel ontstaan of de school wel
de eventueel benodigde speciale zorg kan bieden, dan komt er -na eerst intern overleg- een
vervolggesprek, waarin besproken wordt of, en zo ja onder welke voorwaarde(n), een leerling
kan worden ingeschreven.
Is de aangemelde leerling het eerste kind uit het gezin op school, dan komt tijdens het
intakegesprek behalve het hier bovengenoemde ook de identiteit van de school ter sprake. De
ouder(s) wordt (worden) gewezen op de uitwerking hiervan in de praktijk, zoals het verplicht
volgen van de godsdienstlessen en aanwezig zijn bij buitenschoolse activiteiten in het kader
van de christelijke identiteit (bijv. kerstviering in de kerk).
Stappen in het kort
1. Aanmelding van nieuwe leerling middels het aanmeldingsformulier van de vereniging. Dit
aanmeldingsformulier is te downloaden van de website www.de-oorsprong.nl, of te
verkrijgen op de school.
2. De directie bevestigt de ontvangst van het aanmeldingsformulier en geeft de ouder(s)
schriftelijk bericht of de leerling in principe geplaatst kan worden (hieraan zijn geen
plaatsingsrechten verbonden), of dat de leerling op de wachtlijst is geplaatst. In dat laatste
geval wordt ook verwezen naar een pc school waar (nog) wel plaats is voor de leerling.
3. De school nodigt (t.z.t.) de ouder(s) uit voor een intakegesprek.
4. Bij toegezegde plaatsing ontvangen de ouders van de school een inschrijfformulier.
5. Nadat dit inschrijfformulier -volledig ingevuld en ondertekend- binnen 10 dagen op school is
ingeleverd, is het kind definitief als leerling ingeschreven (wel recht op plaatsing).
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