CONCEPT Toelatingsbeleid SKOBOS
Ter vaststelling: GMR artikel 11 sub j 7 juli 2022
Algemeen
• Alle leerlingen zijn welkom bij SKOBOS. Er wordt geen onderscheid gemaakt op grond van
levensbeschouwing, cultuur of beperking.
• SKOBOS biedt ouders de mogelijkheid om via een persoonlijke afspraak en rondleiding kennis te
maken. Het heeft de voorkeur om na de rondleiding schriftelijk bij een school aan te melden.
• SKOBOS heeft in het personeelsbeleid beschreven dat er geen familierelaties in de eerste graad
mogen zijn op een school. Dus geen kind op de school waar een ouder werkzaam is. Een kind kan
altijd aangemeld worden, de ouder die werkzaam is krijgt een andere werkplek binnen SKOBOS.
Aanmeldprocedure
• Ouders kunnen kinderen schriftelijk aanmelden via een aanmeldformulier dat vindbaar is op de
website van de school vanaf het moment dat hun kind drie jaar is; zij doen dit zo mogelijk ten
minste tien weken voordat hun kind vier jaar wordt.
• Wanneer ouders hun kind op verschillende scholen aanmelden, moeten zij kenbaar maken dat zij
dat doen en bij welke scholen (Scholen kunnen dan onderling afstemmen voor de
aanmeldprocedure.).
• De school beoordeelt of een leerling extra ondersteuning nodig heeft; ouders verstrekken hierbij
relevante gegevens over hun kind.
• De school onderzoekt hoe de school de benodigde extra ondersteuning kan bieden (waar nodig
in samenwerking met het samenwerkingsverband en andere scholen in de regio);
• De school onderzoekt, wanneer zij deze ondersteuning niet kan bieden, welke school in de regio
wel de mogelijkheid heeft deze ondersteuning te bieden.
• De school onderzoekt of door toelating van een kind de rust en/of veiligheid onaanvaardbaar
wordt verstoord op basis van de gedragsregels en het sociale veiligheidsplan van de school. Dit
kan gaan om gedrag van het kind, maar ook van de ouders.
• Scholen kennen in principe geen maximum aantal leerlingen per groep/organisatievorm. Daar
waar plaatsruimte is gerelateerd aan huisvestingscapaciteit, geldt de norm vanuit de
Rijksoverheid voor minimum ruimte per leerling in een gebouw. De mogelijke knelpunten
worden oplossingsgericht bekeken.
• De school maakt schriftelijk de inschrijving kenbaar. Dit is uiterlijk zes weken na aanmelding
(verlenging van vier weken is mogelijk). Datum waarop aanmeldformulier op school is ingeleverd,
is de datum waarop de termijn gaat lopen.
• De school heeft zorgplicht en bekijkt samen met de ouders en eventueel het
samenwerkingsverband welke school wel in staat is de leerling toe te laten. Aangemelde
kinderen die de leeftijd van drie jaar en tien maanden hebben bereikt, krijgen de gelegenheid om
maximaal vijf dagen of tien dagdelen kennis te maken met de school.

•

•

Wanneer een school een leerling weigert wordt dit schriftelijk aan de ouders medegedeeld,
waarbij een mogelijkheid tot bezwaar bij het bestuur kenbaar wordt gemaakt (binnen een
termijn van zes weken). Organisatorische en/of onderwijskundige argumenten worden hierbij
aan ouders kenbaar gemaakt. Het college van bestuur toetst bij bezwaar het proces op vorm en
inhoud en bepaalt of het door de directeur genomen besluit in redelijkheid tot stand is gekomen.
Wanneer ouders het niet eens zijn met de nieuwe beslissing, dan kunnen ouders naar de civiele
rechter of bewaar aantekenen bij de (bezwaar)adviescommissie van het samenwerkingsverband.
Het toelatingsbeleid staat op de website van SKOBOS en de scholen en in de schoolgids van de
school.

