Uitgangspunten toelatingsbeleid in Amstelveen
Aanleiding:
De gemeente Amstelveen heeft klachten ontvangen over het feit dat basisscholen binnen de gemeente soms
een kind uit de eigen wijk niet meer kunnen plaatsen, terwijl er al wel kinderen toegelaten zijn die van
buiten de wijk afkomstig zijn.
Mede ter voorkoming van deze ongewenste situatie hebben Onderwijsgroep Amstelland, Amstelwijs en de
gemeente Amstelveen overleg met elkaar gevoerd en afspraken gemaakt over een nieuw integraal
toelatingsbeleid.
Doel:
De basisschoolpopulatie dient zoveel als mogelijk een afspiegeling van de wijk te zijn. Kinderen behoren in
de regel in hun eigen wijk naar school te (kunnen) gaan. We willen voorkomen dat plekken voor leerlingen
uit de wijk worden ingenomen door leerlingen buiten de wijk. We stappen daarom af van het tot op heden
gehanteerd uitgangspunt “wie het eerst komt, wie het eerst maalt” en vervangen dit door het uitgangspunt
“kinderen uit de eigen wijk krijgen voorrang, kinderen van buiten de wijk plaatsen we alleen als er nog plek
is”. We streven daarmee tevens na dat kinderen niet op meerdere scholen worden ingeschreven en dat de
onderwijsvoorzieningen (de schoolgebouwen) effectiever gebruikt worden.
Ingangsdatum
1 augustus 2013
Dit beleidsstuk is in september 2015 aangepast.
Wettelijk kader
De Grondwet, de Leerplichtwet en de Wet op het primair onderwijs bevatten geen recht tot toelating tot een
school. Integendeel, de Wet op het primair onderwijs geeft het bevoegd gezag van een openbare of een
bijzondere school het recht over toelating te beslissen. Scholen hebben daarbij een vergaande
beleidsautonomie en het bevoegd gezag mag een leerling dan ook om een heel scala van redenen afwijzen,
waaronder plaatsgebrek, schoolwijkenbeleid, evenwichtige spreiding van leerlingen, gebrek aan capaciteit
voor ondersteuning en de goede gang van het onderwijs. De beslissingsbevoegdheid van het bevoegd gezag
omvat ook de vrijheid te bepalen hoe de toelating geschiedt. Het bevoegd gezag kan daartoe een
toelatingsprocedure opstellen.
Toelatingsbeleid
1. voor groep 1
Procedure als ouders hun kind aanmelden:
Als er al oudere broertjes/zusjes op school zitten, wordt het toegelaten.
Kinderen van medewerkers hebben een plaatsingsgarantie op een school van Onderwijsgroep
Amstelland
Als het kind uit het eigen schoolkeuzegebied komt, wordt het toegelaten indien het maximale aantal
leerlingen voor het betreffende leerjaar nog niet is bereikt.
Indien leerjaar 1 van de gekozen school vol is, zoekt de school en/of bestuur samen met de ouders
naar een andere school, eerst binnen en vervolgens buiten het schoolkeuzegebied.
Als het kind buiten het schoolkeuzegebied afkomstig is, wordt het op een wachtlijst geplaatst. Blijkt
dat er op 1 januari voorafgaand aan een schooljaar plaats is op de school, dan wordt het kind alsnog
toegelaten.
2. voor overige groepen
Als er al broertjes/zusjes op school zitten, wordt de leerling toegelaten.
Als het kind uit het eigen schoolkeuzegebied komt, wordt het toegelaten indien de grootte* van de
groep het toelaat.
Als het kind buiten het schoolkeuzegebied afkomstig is, wordt de leerling toegelaten indien de
grootte* van de groep dat toelaat.

* De toelaatbaarheid wordt niet alleen bepaald door het aantal leerlingen in de groep maar ook door de
groepszwaarte zoals het aantal leerlingen met extra ondersteuning, samenstelling van de groep, ervarenheid van de
leerkracht.

Opmerkingen bij het toelatingsbeleid
1. Alle ouders krijgen een brief van de gemeente bij de leeftijd van 2 jaar. Hierin worden deze
ouders verzocht bij de scholen in het voedingsgebied langs te gaan alvorens het kind aan te
melden op één school.
2. De ouders kunnen hun kind dus vanaf 2 jaar aanmelden op de school van hun voorkeur. (zie
bijgevoegd tijdschema)
3. Als er te veel aanmeldingen zijn van leerlingen die binnen het schoolkeuzegebied wonen, leidt
(het bestuur van) de school de leerling naar een andere school binnen of buiten het
voedingsgebied.
4. De schoolleiding bepaalt in overleg met het bestuur de maximale groepsgrootte en publiceert dat
in de schoolgids en op de website van de school.
5. Als de school daarover geen informatie heeft gegeven, bedraagt de maximale groepsgrootte 28
leerlingen.
6. Wanneer er volgens het toelatingsbeleid is geplaatst, onderzoekt de school of er bij de leerling
sprake is van een speciale ondersteuningsbehoefte. Ouders zijn conform de wet Passend
Onderwijs verplicht om daartoe voldoende informatie aan de school te verstrekken. Wanneer de
school niet de noodzakelijke ondersteuning kan bieden, is de school verplicht voor het kind een
passende plaats op een andere school te zoeken
De schoolkeuzegebieden van de scholen van Onderwijsgroep Amstelland zijn:
Roelof Venema School

t/m 31-12-2016
-Ten westen van Benelux
-Ten noorden van Laan Walcheren
-‘grijs’ gebied tussen Laan Walcheren en Graaf Albrechtlaan en Molenweg
per 01-01-2017
-Ten westen van Beneluxbaan
-Ten noorden van Oude Karselaan, Nieuwe Karselaan, Charlotte van
Montpensierlaan, Mr. Bardeslaan, Zonnestein
-‘grijs’ gebied tussen Oude Karselaan, Nieuwe Karselaan, Charlotte van
Montpensierlaan, Mr. Bardeslaan, Zonnestein
en
Smeenklaan, Molenweg, Graaf Albrechtlaan, Lucas van Leijdenweg,
Rozenoord, Zonnestein

Brede School Rembrandt

t/m 31-12-2016
-Ten noorden van A9
-Ten westen van Beneluxbaan
-Ten zuiden van Laan Walcheren
-‘grijs’ gebied tussen Laan Walcheren en Graaf Albrechtlaan en Molenweg
per 01-01-2017
-Ten noorden van A9
-Ten westen van Beneluxbaan
-Ten zuiden van Smeenklaan, Molenweg, Graaf Albrechtlaan, Lucas van
Leijdenweg, Rozenoord, Zonnestein
-‘grijs’ gebied tussen Oude Karselaan, Nieuwe Karselaan, Charlotte van
Montpensierlaan, Mr. Bardeslaan, Zonnestein
en
Smeenklaan, Molenweg, Graaf Albrechtlaan, Lucas van Leijdenweg,
Rozenoord, Zonnestein

Brede School Omnibus

-Ten noorden van A9
-Ten oosten van Beneluxbaan

Horizon

-Ten oosten van Beneluxbaan
-Ten zuiden van A9
-‘grijs’ gebied is Waardhuizen Oost

Palet-Zuid

-Ten zuiden van A9
-Ten noorden van Sportlaan
-Ten westen van Benelux
-Bovenkerk

Cirkel
Willem-Alexanderschool

-Middenhoven
-Waardhuizen
-‘grijs’ gebied is Waardhuizen Oost

Triangel
Karel Eykman School

-Westwijk
-Bovenkerk

Nb. ‘grijs gebied’ is schoolkeuzegebied voor meerdere scholen.

Tijdschema aanmelding en toelating buiten schoolkeuzegebied
voor schooljaar 2015-2016

voor schooljaar 2016-2017

voor schooljaar 2017-2018

1 okt. 2011 en 30 sept.
2012

1 okt. 2012 en 30 sept.
2013

1 okt. 2013 en 30 sept.
2014

aanmelden voor

31 december 2014

31 december 2015

31 december 2016

31 december 2017

toelaten buiten gebied

vanaf 1 januari 2015

vanaf 1 januari 2016

vanaf 1 januari 2017

vanaf 1 januari 2018

leerlingen geboren tussen

voor schooljaar 2018-2019
1 okt. 2014 en 30 sept.
2015

