UW KIND GAAT NAAR DE BASISSCHOOL
Hoe, wanneer en waar meldt u uw kind aan?

In Nederland mogen kinderen op vierjarige
leeftijd voor het eerst naar school. Voor
kinderen én ouders een belangrijke mijlpaal!
Maar wanneer meldt u uw zoon of dochter
aan bij uw favoriete school? En bent u dan
verzekerd van een plek voor uw kind?

Graag informeren we u over de richtlijnen binnen de gemeente Waalwijk op de
inschrijvingen op de basisscholen.
De gemeente Waalwijk heeft een grote diversiteit aan scholen. Ieder met een eigen
identiteit. Volop keuze. Maar sommige scholen zijn sneller ‘vol’ dan andere. Daarom is
het goed om voorbereid te zijn op de inschrijfprocedure voor uw favoriete school en
eventueel alternatieven te hebben.
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Hoe ziet de aanmeldprocedure eruit?
Aanmelding op een school met voldoende ruimte
Vanaf de dag dat uw kind 3 jaar wordt, tot uiterlijk 10 weken voor
uw kind begint met school, kunt u uw kind aanmelden op de school
van uw keuze. U mag op meerdere scholen inschrijven en bevestigt
schriftelijk uw uiteindelijke schoolkeuze.
De school bevestigt de ontvangst van uw aanmelding en bepaalt of
zij kan voldoen aan haar zorgplicht op basis van de eventuele extra
ondersteuningsbehoefte van uw kind. U ontvangt dan binnen 10
weken bericht over de toelating.

Aanmelding op een school met onvoldoende ruimte
Soms kan een school maar een beperkt aantal nieuwe leerlingen
aannemen. Ook binnen de gemeente Waalwijk zijn er een aantal
scholen die sneller vol zijn dan andere.
U volgt op deze scholen de reguliere aanmeldprocedure: vanaf de
dag dat uw kind 3 jaar wordt, tot uiterlijk 10 weken voor uw kind
begint met school, meldt u uw kind aan.
Wanneer blijkt dat er meer aanmeldverzoeken zijn dan het beschikbaar aantal plaatsen, buigt de school zich
over de aanmeldingen en houdt rekening met voorrangsregels:
1. Kinderen met broertjes/zusjes krijgen voorrang.
2. Kinderen die binnen een straal van 750 meter hemelsbreed van school wonen
krijgen voorrang.

Wanneer er meer aanmeldingen zijn dan plaatsruimte, wordt er geloot, ook binnen de voorrangsgroepen.
Als er plaatsruimte is voor uw kind, bepaalt de school of zij kan voldoen aan haar zorgplicht op basis van
de eventuele extra ondersteuningsbehoefte van uw kind.
Binnen 10 weken na uw schriftelijk aanmeldingsverzoek ontvangt u bericht over de mogelijkheden tot
toelating van uw kind.

Hoe weet ik of er op de school van mijn keuze voldoende ruimte is?
Wij verwachten bij de volgende basisscholen meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen:

>
>
>
>

Juliana van Stolbergschool
Villa Vlinderhof
Teresia
Meerdijk

Vanaf schooljaar 2019-2020 gelden bij deze scholen de regels voor regulering; voorrangsregels en
loting worden toegepast om te bepalen welke kinderen geplaatst kunnen worden. Op de websites
van de scholen vindt u de actuele stand van zaken en procedure.

Waarom zijn er richtlijnen bij toelating?
In de gemeente Waalwijk hebben de schoolbesturen van het primair onderwijs de handen ineengeslagen
om toekomstbestendig en stabiel onderwijs te kunnen bieden aan hun jonge inwoners. Dat betekent dat
er behalve aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs op de basisscholen ook aandacht is voor een
gezonde omvang van de school: een verantwoord aantal leerlingen voor elke locatie.
Enerzijds krijgt de leerling een plek op een school waar voldoende ruimte en aandacht is, anderzijds
houden alle scholen op deze manier hun bestaansrecht en blijft Waalwijk in staat een breed palet aan
soorten basisscholen aan te bieden. Voor nu en in de toekomst.
NB: de regeling is van kracht met ingang van schooljaar 2019-2020. In de aanloop naar dit moment wordt al zo veel
mogelijk gewerkt in lijn met de inhoud van de regeling. Effecten die in het verleden ontstaan zijn hebben tijd nodig
om gereguleerd te worden naar de gewenste situatie. Er zal daarom voor een aantal scholen een overgangsperiode
bestaan waarin geleidelijke ontwikkeling plaatsvindt naar de solidaire balans tussen schoollocaties die de schoolbesturen gezamenlijk voorstaan.

Aanmelden bij een basisschool
met onvoldoende plaatsruimte
in Waalwijk
Vanaf de 3e verjaardag van uw kind kunt u een aanmeldingsformulier inleveren
bij de school van uw keuze.
De school neemt uw aanmelding in behandeling en onderzoekt plaatsingsmogelijkheden in relatie
tot beschikbare ruimte.

Uw kind heeft voorrang wanneer:
> Het al een broertje of zusje op school heeft.
> Het binnen een afstand van 750 meter (hemelsbreed) van school woont.
Als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsruimte, wordt er geloot (ook binnen de voorrangsgroepen).
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