Aanmelding vierjarigen
Basisscholen Volendam
Kader voor ‘Toekomstgericht’
aanmelden en plaatsen
december 2021

Inhoud

Inleiding ................................................................................................................................................... 3
Aanmelding en Plaatsing toekomstgericht ............................................................................................. 3
Het oude kader .................................................................................................................................... 3
Het nieuwe kader per schooljaar 2022-2023 ...................................................................................... 3
Uitgangspunten en uitwerking ............................................................................................................ 4
Capaciteit en begrenzingen ..................................................................................................................... 4
Huisvesting .......................................................................................................................................... 4
Onderwijsconcept ............................................................................................................................... 4
Groepsgrootte ..................................................................................................................................... 4
Voorrangsregels ...................................................................................................................................... 5
Passend Onderwijs .................................................................................................................................. 5
Bevoegdheid schoolbestuur .................................................................................................................... 5
Commissie van Wijzen ............................................................................................................................. 5

Kader Aanmelding & Plaatsing SKO Volendam

Pagina 2 van 5

Inleiding
De afgelopen jaren heeft SKO Volendam gewerkt aan een nieuwe opzet voor de aanmelding en
plaatsing van kinderen op een van de basisscholen in Volendam.
Een brede werkgroep genaamd de Commissie van Wijzen, samengesteld uit ouders,
vertegenwoordiging van de GMR en de plaatsingscommissie, heeft zich beziggehouden met
verbeteringen en veranderingen van het plaatsingsbeleid.
Belangrijkste doelen zijn:
✓ Ouders krijgen ruimte om te kiezen voor een school;
✓ We streven naar een zo hoog mogelijke tevredenheid van ouders bij plaatsing op basis van
voorkeuren;
✓ De scholen werken vanuit een gezamenlijke koers (het Koersplan Primair Onderwijs) en
geven daar ieder op eigen wijze invulling aan;
✓ In toenemende mate maken scholen eigen keuzes en onderscheiden zij zich van elkaar. Altijd
staat het leren en de ontwikkeling van kinderen voorop.
In deze notitie staan de uitgangspunten van het toekomstgerichte kader beschreven. Het
plaatsingsbeleid zoals het was wordt een nieuwe route voor Aanmelding en Plaatsing.
Samen met de procedure en het tijdpad vormt dit het kader voor de komende jaren.

Aanmelding en Plaatsing toekomstgericht
Het oude kader
✓ Kinderen worden geplaatst op een school die dicht bij het woonadres ligt in combinatie met
plaatsing van buurtgenootjes zodat kinderen uit dezelfde straat en-of buurt naar dezelfde school
gaan;
✓ Jaarlijks wordt het ‘toeleveringsgebied’ per school met daarin een aantal straten- wijken
vastgesteld;
✓ Bij de instroom is het maximum aantal kinderen per groep 28;
✓ De kinderen die instromen worden zo evenredig mogelijk verdeeld over de basisscholen
waardoor alle scholen gezond in stand kunnen blijven.

Het nieuwe kader per schooljaar 2022-2023
De belangrijkste verandering is dat ouders voorkeuren voor een school kunnen aangeven bij
aanmelding. Deze keuzevrijheid past bij deze tijd. Onze scholen zijn in beweging en ontwikkelen zich
toekomstgericht. Voorafgaand aan de aanmelding en het opgeven van voorkeuren voor een van de
basisscholen krijgen de ouders de gelegenheid zich te oriënteren op de verschillende scholen tijdens
een gezamenlijke Open Dag1. Daarnaast kunnen zij zich een beeld vormen via de website van de
school en zal mond-op-mond- reclame zeker ook zijn werk doen.
Het bestuur van SKO Volendam stelt wel de kaders vast die betrekking hebben op de capaciteit
m.a.w. het aantal beschikbare plaatsen op een school.
Vanuit de optiek zoveel mogelijk ouders tevreden te stellen met de aangegeven voorkeuren beweegt
SKO Volendam waar mogelijk mee met de voorkeuren van ouders voor een school.
1

Vanwege de beperkende maatregelen heeft deze in 2021 niet plaatsgevonden.
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Uitgangspunten en uitwerking
1. Aanmelding van kinderen vindt jaarlijks plaats in de maanden december en januari. Ouders van
de kinderen die dan 3 jaar zijn of dat uiterlijk 30 september daaropvolgend worden, ontvangen in
oktober een brief van SKOV met informatie over de aanmelding.
2. Alle ouders van de gemeente Edam-Volendam ontvangen deze brief indien zij een kind hebben
binnen het genoemde ‘cohort’. Het gaat dan om de kinderen die vanaf het eerstvolgende
schooljaar vier jaar worden en op de basisschool starten;
3. Open dagen op onze scholen vinden jaarlijks in de maand oktober of november plaats;
4. Ouders ontvangen het online Aanmeldformulier en geven vier voorkeuren aan voor een
basisschool;
5. De commissie Aanmelding en Plaatsing plaatst de kinderen op basis van voorkeuren van ouders;
6. Bij een grotere vraag dan aanbod gelden de voorrangsregels (zie voorrangsregels op pagina 5);
wanneer er geen plaats is op de school van eerste voorkeur volgt plaatsing op de school van
tweede, derde of vierde voorkeur;
7. De conceptverdeling wordt opgesteld door de commissie Aanmelding en Plaatsing;
8. Het bestuur stelt de definitieve verdeling vast en tevens de benodigde capaciteit per school;
9. Ouders ontvangen bericht over plaatsing in de maand maart;
10. Wanneer ouders niet tevreden zijn met de plaatsing kunnen zij beroep aantekenen bij de SKOV:
in eerste instantie bij de commissie van Aanmelding en Plaatsing, in tweede instantie bij het
bestuur.

Capaciteit en begrenzingen
Huisvesting
Een school kan in de capaciteit begrensd worden door de huisvesting. De situatie kan zich voordoen
dat voor een school meer aanmeldingen binnenkomen dan er plaats beschikbaar is in het
schoolgebouw.

Onderwijsconcept
Alle reguliere basisscholen in Volendam werken (nog) volgens het Leerstofjaarklassensysteem. Van
groep 3 tot en met 8 zijn de kinderen homogeen gegroepeerd. Met andere woorden: zij zitten met
kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep. De maximale capaciteit blijft in deze
onderwijsvorm op 28 leerlingen bij de instroom van vierjarigen of een meervoud daarvan.
In de (nabije) toekomst kunnen een of meerdere scholen hun onderwijsaanbod anders gaan
organiseren. Nieuwe organisatievormen kunnen de instroom capaciteit positief beïnvloeden en
geven meer flexibiliteit.

Groepsgrootte
Om kwalitatief goed en betaalbaar onderwijs te kunnen bieden streven we naar een maximale
groepsgrootte van 28 leerlingen. Er is geen minimum vastgesteld. Het bestuur kan besluiten om
meer dan één groep plaats te bieden op een school.
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Voorrangsregels
Bij een grotere vraag dan aanbod is het van belang dat er duidelijke voorrangsregels zijn.
SKO Volendam kiest voor twee voorrangsregels die beiden objectief en meetbaar zijn.
1. Kinderen uit één gezin naar één school
Kinderen met een ouder broertje of zusje op een school worden met voorrang geplaatst.
Ouders geven dit als voorkeur aan.
Plaatsing op basis van deze voorrangsregel kan zolang de capaciteit het toelaat. Wanneer op een
school de vraag groter is dan de maximale capaciteit krijgen de instromende vierjarigen met het
jongste schoolgaande broertje of zusje voorrang. Het gaat dan om het kleinste leeftijdsverschil op
basis van de geboortedatum.
2. De afstand
Tweede voorrangsregel betreft de fietsafstand tussen woonadres en de school van voorkeur.
Het betreft de gemeten afstand volgens Google Maps

Passend Onderwijs
Alle kinderen zijn in principe welkom op onze scholen. Het kan echter voorkomen dat uw kind een
specifieke ondersteuningsbehoefte heeft waar de school van uw voorkeur geen- of onvoldoende
invulling aan kan geven. Scholen hebben conform artikel 40 lid 4 van de Wet op het Primair
onderwijs dan de zorgplicht om een school te vinden die uw kind wel passend onderwijs kan bieden.
Als het ondanks inspanningen niet lukt om een geschikte plaats voor uw kind te vinden kan het
uiteindelijk geweigerd worden.
We gaan ervan uit dat ouders alle relevante gegevens verstrekken ter bepaling van de
ondersteuningsbehoefte. Mocht blijken dat ouders onvoldoende gegevens hebben verstrekt dan
hoeft de aanmelding niet in behandeling genomen te worden en wordt het kind ook niet geplaatst
(artikel 63 lid 4 Wet op het Primair Onderwijs).

Bevoegdheid schoolbestuur
Het bestuur van SKOV kan bij uitzondering afwijken van de regels. Deze uitzonderingsmogelijkheid
heet een hardheidsclausule. U kunt het schoolbestuur vragen om de hardheidsclausule te gebruiken.
Bijvoorbeeld als u vindt dat de regels voor u of uw kind erg nadelig zijn. Let op: het schoolbestuur is
degene die beslist en wijkt alleen af van de regels in heel bijzondere gevallen.

Commissie van Wijzen
Een breed samengestelde commissie (de zogenoemde commissie van wijzen) heeft de afgelopen
twee jaar actief meegedacht over het toekomstgerichte kader.
Met de input van een brede vertegenwoordiging van ouders, de GMR, de directeuren basisonderwijs
en de plaatsingscommissie is het nieuwe kader tot stand gekomen.
De GMR heeft ingestemd met dit nieuwe kader.
De commissie van wijzen wordt ook betrokken bij de evaluatie van het nieuwe kader.
Het kader voor Aanmelding en Plaatsing is vastgesteld op 27 januari 2022.
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