Aannamebeleid
kbs De Marke
van 01-08-2016
t/m 31-07-2018

Voorwoord
Kbs De Marke is een van de 17 scholen van de Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort
e.o. en heeft de mogelijkheid binnen door het bestuur van de Stichting gestelde kaders
schoolspecifiek aannamebeleid te formuleren.
De school wil alle leerlingen op één plek in Vathorst, te weten het Brinkcluster, kunnen huisvesten, De
belangstelling voor De Marke is zodanig groot dat het noodzakelijk is om aannamebeleid te
formuleren en strikt uit te voeren.
De schoolleiding van De Marke heeft in de afgelopen jaren een succesvol aannamebeleid uitgevoerd
waardoor de groei van de school in goede banen is geleid en alle leerlingen in het Brinkcluster in
Vathorst gehuisvest kunnen worden. Maximaal 21 groepen vinden hun plek in het hoofdgebouw en 9
groepen in de zogenaamde Bovenbouwvleugel.
Het aannamebeleid voor de Marke wordt vastgesteld voor een periode van twee schooljaren, te weten
van 1 augustus 2016 tot en met 31 juli 2018.
J. Bosman en M. Veldhuizen
schoolleiding kbs De Marke
Inleiding
De Marke is een Katholieke basisschool die is uitgegroeid van acht leerlingen in 2002 tot 810
leerlingen in juli 2016. De stormachtige groei in relatie met de beschikbare huisvesting van de school
in het “Brinkcluster” heeft geleid tot een beperkt aannamebeleid. De schoolgrootte zal, bij gelijkblijvend
beleid, tussen de 800 - 850 leerlingen uitkomen.
aanleiding school specifiek aannamebeleid
De belangstelling voor De Marke en de beschikbare huisvesting in De Brink is zodanig dat een
gereguleerde instroom noodzakelijk is.
aannamebeleid kbs De Marke
Alle geledingen in de school, te weten het schoolteam, het managementteam, de schoolleiding en de
leden van de medezeggenschapsraad gaan bij het aannemen van leerlingen op De Marke uit van de
volgende uitgangspunten:
a. Wij onderschrijven het standpunt van het bestuur dat de wens van ouders voor Katholiek
basisonderwijs gehonoreerd zou moeten worden. Hiervoor zijn in beginsel drie Katholieke
basisscholen beschikbaar, de St. Josephschool in Hooglanderveen, DOK12 in Vathorst en
De Marke in het Brinkcluster.
b. Wij gaan de komende twee schooljaren uit van maximaal 28 groepen van gemiddeld ca. 30
leerlingen, waardoor de schoolgrootte maximaal op een leerlingaantal rond de 840 uitkomt.
c. Alle leerlingen van de Marke worden gehuisvest in De Brink.
d. Broertjes en zusjes van kinderen die al op school zitten krijgen bij plaatsing voorrang mits
aangemeld voor het eerste levensjaar. Daarna is het afhankelijk van de beschikbare plaatsen.
e. In voorkomende situatie, bijvoorbeeld omdat de leerlingenaantallen, de beschikbare formatie en o.a
de beschikbare lokalen daartoe aanleiding geven is het mogelijk vanaf groep 3 net zoals bij de
kleuterbouw met combinatiegroepen te werken.
f. Jaarlijks wordt gekeken naar de leerlingenaantallen per groep en de samenstelling van de groepen;
verhuizingen en neveninstroom hebben invloed op de samenstelling van de groepen, net als de
zorgload; dit betekent dat elk jaar gekeken wordt naar de groepssamenstelling en groepen opnieuw
samengesteld kunnen worden.
f. In voorkomende situatie kan het bij uitzondering nodig zijn met groepen van 33 leerlingen te
werken.
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Knelpunten
a. De belangstelling voor De Marke in het centrum van Vathorst is groot. Naar het zich laat aanzien
blijft de schoolbevolking de komende twee jaren stabiel of vertoont zij lichte krimp. Indien nodig
wordt gewerkt met wachtlijsten om te voorkomen dat er onevenredig grote groepen en/of
onwerkbare combinatiegroepen moeten worden geformeerd. Indien gewerkt wordt met een
wachtlijst is het belangrijkste criterium voor de plaats op de wachtlijst is de datum van aanmelding.
b. Het beschikbare huisvestingspotentieel ziet er voor De Marke in het schooljaar 2016-2017 e.v. als
volgt uit:
- 2016 – 2017: 21 lokalen Brinkcluster + 9 lokalen Bovenbouwvleugel = 30 lokalen (max)
c. Er bestaat onzekerheid over de leerling-stromen in de wijk Vathorst. Regelmatig verhuizen er
kinderen.
Ontwikkeling leerlingaantallen 2012-2017:
01 oktober
2012: 785
01 oktober 2013: 774 01 oktober 2014: 756
01 oktober
2015: 746
Huidige situatie
a. De aanname van leerlingen is de laatste jaren conform de afspraken uitgevoerd.
b. Tweemaal per jaar, in november en mei, wordt gekeken of kinderen van de wachtlijst kunnen
instromen; Dit is afhankelijk van het totaal aantal beschikbare leerling-plaatsen. Waar mogelijk nemen
we in afwijking van de twee momenten per jaar ook tussentijds leerlingen aan.
c. Indien er niet direct plek is voor hun kind kunnen ouders/verzorgers vragen om hun kind op de
wachtlijst te laten plaatsen. Jaarlijks wordt gevraagd of zij hun plaatsing op deze lijst willen
continueren.

Hoofdstuk 2: Argumenten met betrekking tot aannamebeleid
In onze overwegingen om te komen tot een beperkt aannamebeleid hebben verschillende argumenten
een rol gespeeld:
a. beschikbare lokalen in De Brink in Vathorst
b. maximum groepsgrootte van 32 leerlingen met uitzondering tot 33
c. maximaal aantal jaargroepen van 30
d. maximum schoolgrootte tussen de 800 en 850 leerlingen
e. de beschikbare financiën
f. ondersteuningsmogelijkheden in relatie tot kwaliteit van ons onderwijs
g. ondersteuningsmogelijkheden van de teamleden in de school
h. wensen van ouders, onze partners in ontwikkeling
Ad a. Beschikbare lokalen
Het Brinkcluster biedt de mogelijkheid om in Hoofdgebouw en vleugel maximaal 30 groepen te
huisvesten.
Ad b. een maximum groepsgrootte
Voor de komende schooljaren willen wij de volgende groepsgrootte hanteren:
Groepen 1-3
Gemiddeld 30* met een maximum van 32 leerlingen
Groepen 4 t/m 8
Maximaal 32 leerlingen met uitzondering van 33
* Vanaf 2 juni van elk jaar stromen er bij de kleutergroepen geen nieuwe leerlingen in. De
groepsgrootte is dan zodanig dat de jongste leerlingen niet meer optimaal begeleid kunnen worden.
Ad c. een maximaal aantal jaargroepen
Wij willen het aantal parallelgroepen vanaf groep 3 maximeren op 4. Dat betekent dat wij uitgaan van
maximaal 4 x 32 = 128 leerlingen per leerjaar.
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Ad d. Maximum schoolgrootte
Voor De Marke zien we de komende twee schooljaren een schoolgrootte van in totaal van maximaal
28 groepen, waarbij we aansturen op een gemiddelde groepsgrootte van 30 leerlingen.
Ad e Financiën
De Marke is een basisschool met een gezonde financiële basis. Jaarlijks doen we investeringen om
het onderwijs bij-de-tijd te houden.
.
Ad f. Ondersteuning in relatie tot de kwaliteit van het onderwijs
Kbs De Marke staat voor kwalitatief goed onderwijs. De groepsgrootte beïnvloedt de kwaliteit van het
onderwijs. Teveel kinderen op een klein oppervlak heeft gevolgen voor de sociaal-emotionele
ontwikkeling van de kinderen. Een school waar elk plekje bezet is, geeft een vol gevoel. Wij werken
aan een goed pedagogisch (werk)klimaat, waar elk kind gezien wordt. Daarom is het mede van
belang de groei van het leerlingaantal te beperken.
De leerkrachten krijgen te maken met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Grote groepen
maken het moeilijk om extra ondersteuning te bieden aan leerlingen die dat nodig hebben.
In het kader van de ondersteuningsload in een groep kan het zo zijn dat een groep minder dan 30
leerlingen heeft, terwijl een parallelgroep met een minimaal aanbod van extra
ondersteuningsleerlingen dan enkele kinderen extra heeft. (bij uitzondering 33)
Ad g. Ondersteuning in relatie tot de mensen in de school
De “menselijke maat” is een belangrijk uitgangspunt voor het aannamebeleid van De Marke. De
situering van de lokalen in clusters zorgt voor een goede sfeer van geborgenheid.
Ad h. Wensen vanuit onze partners in ontwikkeling: de ouders
De ouders van De Marke hebben duidelijk aangegeven dat zij “uitwoning” buiten De Brink geen goede
zaak vinden. We prijzen ons gelukkig dat we op één locatie alle kinderen kunnen huisvesten.
Aanname van nieuwe leerlingen en de ZORGPLICHT
Uitgangspunten Stichting Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort en omstreken
In het kader van passend onderwijs geldt het volgende:
 Zorgplicht: scholen zijn ervoor verantwoordelijk om elk kind een goede onderwijsplek te
bieden, op eigen school of andere school
 Schoolondersteuningsprofiel (SOP): hierin staat beschreven welke onderwijsondersteuning wij
kunnen aan leerlingen voor wat betreft de basisondersteuning of eventueel de extra
ondersteuning (arrangementen). Door middel van het SOP is helder welke zorg de school wel
of niet kan bieden en aan welke onderwijsbehoefte van een leerling de school wel of niet kan
voldoen. Zie het SOP op de website.
Aanmelden op De Marke kan alleen als:
 Het kind is niet aangemeld op een andere school
 Bij overstappen voldaan wordt aan de criteria van “convenant tussentijds overstappen”
 Ouders de Katholieke grondslag van de school respecteren of onderschrijven.
 Er plaatsruimte is op de school.
Concreet betekent dit dat KPOA scholen een maximum van 32 leerling per groep hanteren.
Indien de klas het maximum aantal leerlingen heeft bereikt, wordt het kind op de wachtlijst
geplaatst . De school heeft de vrijheid om aantal kinderen per groep te verlagen of te
verhogen. Het overzicht per groep staat op de website. Als de school vol zit en ouders melden
hun kind schriftelijk aan, dan heeft het schoolbestuur geen zorgplicht in het kader van
passend onderwijs.
 Ouders verklaren gegevens over kind volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.
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Schoolspecifieke uitgangspunten waar we bij de aanname op De Marke van uitgaan:
a. Bij plaatsing op een wachtlijst geldt de datum van binnenkomst van de schriftelijke aanmelding
als ijkpunt.
De ouders ontvangen na het inleveren van het inschrijfformulier een bevestiging van de ontvangst met
de mededeling of het kind direct ingeschreven kan worden of dat het kind op de wachtlijst komt. In
beide gevallen ontvangen de ouders een formulier waarop zij een aantal gegevens moeten invullen
die de school duidelijkheid verschaft of hun kind ook op een andere school ingeschreven staat. Bij
kinderen die geplaatst zijn gaan we ervan uit dat deze kinderen ook daadwerkelijk komen en
dus tegelijkertijd niet (meer) op een andere school staan ingeschreven!
Let op: bij inschrijving op meerdere scholen tegelijkertijd vervallen de verplichtingen voor de school in
het kader van de zorgplicht!
Vierjarige instromers
o alle broertjes en zusjes van kinderen die al op school zitten worden ingeschreven en
geplaatst, mits zij uiterlijk op hun eerste verjaardag zijn aangemeld.
o In een schooljaar wordt een van te voren bepaald aantal kinderen in de kleuterbouw
toegelaten. Afhankelijk van de aanmeldingen en instroom formeren we jaarlijks tussen de 7 en
9 kleutergroepen.
o De ouders/verzorgers van kinderen die nieuw op De Marke worden aangemeld ontvangen
bericht of hun kind direct wordt geplaatst. Daarnaast ontvangen de ouders/verzorgers een
formulier, waaruit de school na invulling gegevens kan halen betreffende aanmelding,
inschrijving of plaatsing op andere scholen.
o De ouders/verzorgers ontvangen tijdig (uiterlijk een half jaar van tevoren) bericht als hun kind
niet geplaatst kan worden. Indien van toepassing kunnen zij desgewenst op de wachtlijst
blijven staan om later in te stromen als er in de navolgende jaren ruimte in de jaargroep
ontstaat.
o LET OP: in verband met de grootte van de groepen mogen 4-jarigen die na 1 juni jarig zijn NA
de zomervakantie starten. Voor deze kinderen wordt nog voor de zomervakantie een
kennismakingsochtend georganiseerd.
Neveninstromers
o Kinderen die worden aangemeld voor een groep waarin nog niet de maximale groepsgrootte
is bereikt, kunnen alleen worden geplaatst na overleg met Bouwteamleider en de O2-team
coördinator in samenspraak met de schoolleiding.
o Kinderen die gedurende het schooljaar worden aangemeld worden alleen na overleg met de
vertrekkende school toegelaten. Hiervoor gelden gemeentelijke afspraken, waarbij de school
waar het kind vertrekt het laatste woord heeft. Ook bij tussentijdse verhuizingen (zeker binnen
Amersfoort) is er overleg tussen de scholen.
o Rond de zomervakantie kunnen kinderen vrij van school verkassen.
Wanneer nemen we een leerling niet aan:
o Wanneer blijkt dat we de leerling niet het (les) programma kunnen bieden dat het kind qua
ontwikkeling nodig heeft. De Marke is een reguliere basisschool die haar basisondersteuning
goed op orde heeft. Indien een leerling extra ondersteuning nodig heeft wordt per kind
gekeken of we de juiste begeleiding en programma kunnen bieden.
o Wanneer blijkt dat we na onderzoek (o.a. bestudering van het onderwijskundig rapport en
contacten tussen IB-ers van beide scholen) moeten vaststellen dat deze leerling onvoldoende
ontwikkelingsmogelijkheden op De Marke geboden kan worden. Wij denken hierbij ook aan
terugplaatsingen vanuit het SBO.
o Wanneer blijkt dat de aanmelding voor een groep is waarin naar de mening van de
schoolleiding het maximale aantal leerlingen (32) is bereikt en/of de maximale “draagkracht”
en/of “ondersteuningsload” voor de leerkracht(en) is bereikt.
o Zie in het kader van passend onderwijs ook de bijlage.
Niet toelaatbaar
Wanneer een kind niet kan worden geplaatst, worden ouders uitgenodigd voor een gesprek. Dit
gesprek wordt gevoerd door de directeur of teamleider en/of IB-er. In dit gesprek worden de
mogelijkheden bekeken om de leerling te plaatsen op een andere school binnen KPOA, een school
van een andere stichting in dezelfde wijk of omringende wijk, of plaatsing op SO.
Deze school moet plek hebben en bereid zijn deze leerling toe te laten. Het is dan aan
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ouders om hun kind vervolgens op die school in te schrijven. Pas op dat moment gaat de Zorgplicht
over naar de nieuwe school.
Wanneer nemen we een leerling WEL tussentijds aan:
o Wanneer kinderen tijdelijk in een gezin komen wonen zoals pleegkinderen. Er zal in overleg
met de schoolleiding gekeken worden of en waar er in de school plek is om het kind adequaat
op te kunnen vangen. Recht op een plek is er niet. Maar de schoolleiding zal zich inspannen
voor deze bijzondere groep kinderen een plek te vinden. De ervaring leert dat het jaarlijks om
een minimaal aantal kinderen gaat.
o In alle gevallen waarin de schoolleiding noodzaak ziet om af te wijken van het aannamebeleid.
Indien de schoolleiding een leerling aanneemt buiten dit aannamebeleid om zal daarvan
melding worden gemaakt in de Medezeggenschapsraad.
Conclusie:
a. De schoolleiding van De Marke stelt voor het beperkte aannamebeleid voor de komende
schooljaren 2016-2018 te handhaven. Aan het uitgangspunt van het bestuur dat
ouders/verzorgers die hun kind(eren) willen plaatsen op een Katholieke basisschool in
Vathorst kan in de eerste jaren worden voldaan door met name de opvang van de kinderen op
de tweede Katholieke basisschool in de wijk Vathorst, te weten DOK12.
b. De grootte van De Marke komt uit op maximaal 28 groepen.
c. We verwachten de komende twee schooljaren vrijwel alle aangemelde leerlingen te kunnen
plaatsen. In uitzonderlijke situaties zal met wachtlijsten worden gewerkt.
d. Regulering van de instroom van leerlingen waardoor alle leerlingen op één plek in Vathorst
gehuisvest kunnen worden draagt bij aan het welzijn van kinderen en leerkrachten.
e. Regulering van de instroom van leerlingen zorgt voor de vurige wens van ouders dat hun
kinderen op één plek in de wijk onderwijs krijgen.
f. Regulering van de instroom draagt bij aan het evenwichtige consolidering van het
leerlingenaantal van de Marke als grote basisschool waarbij ad hoc huisvestingsmaatregelen
vermeden worden.
g. Regulering van de instroom draagt bij aan het beheersbaar houden van de financiële
uitgaven.
h. Het beperken van de schoolgrootte tot een leerlingenaantal tussen de 800 en 840 leerlingen
draagt bij aan een overzichtelijke schoolorganisatie.
Bijlagen:
+ handtekening blad MR
+ wachtlijstformulier
+ aanmeldingsbrief voor ouders
+ aanmeldingsbrief voor ouders
+ plaatsingsformulier
+ aanhangsel Passend onderwijs

voorbeeld
voorbeeld
voorbeeld
voorbeeld
voorbeeld

Procedure
januari 2016
maart 2016
april 2016
juni-juli 2016
1 augustus 2016

Bespreking conceptnotitie beperkt aannamebeleid 2016-2018 in MT
Bespreking conceptnotitie beperkt aannamebeleid 2016-2018 in MR
Vaststelling conceptnotitie in MT en MR
Publicatie aannamebeleid 2016-2018 op website en in geMARKEerd
Aannamebeleid 2016-2018 gaat in

Tot slot
Dit aannamebeleid is voor een periode van 2 schooljaren vastgesteld.
namens het Managementteam van kbs De Marke
J.Bosman en M.Veldhuizen
Schoolleiding kbs De Marke

Amersfoort, 15 april 2014
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Handtekeningenblad
Algemeen:
Het aannamebeleid van de kbs De Marke is gemaakt door de schoolleiding in nauwe
samenwerking met de leden van het College van Bestuur en het managementteam van de
school.

Schoolleiding:
Datum:

____________________ 2016

Handtekening:

__________________________

________________________

Naam:

J. Bosman
directeur kbs De Marke

M.Veldhuizen
directeur kbs De Marke

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad van De Marke heeft het aannamebeleid in haar vergadering van
_______________ 2016 met de schoolleiding besproken en heeft hierover positief
geadviseerd.

Datum:

______________________ 2016

Handtekening:

__________________________

Naam:

Z. Draadjer
voorzitter MR kbs De Marke
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Bijlagen:

WACHTLIJSTFORMULIER
Ter informatie hanteren wij de volgende begrippen:
Aanmelding: Dit betekent dat u uw kind heeft aangemeld op de school
Plaatsing:
Dit betekent dat u voor uw kind definitief een plek toegewezen heeft gekregen
op De Marke
Inschrijving: Elke leerling wordt definitief ingeschreven op het moment dat het kind
daadwerkelijk op school komt (kleuters op het moment dat zij 4 jaar worden)
Wachtlijst:
Dit betekent dat u uw kind heeft aangemeld, maar dat er (nog) geen plaats is
voor uw kind; uw kind is daarom op de wachtlijst geplaatst. De plek op de
wachtlijst wordt bepaald door het moment van binnenkomst van het
aanmeldingsformulier
In te vullen door de ouders/verzorgers
0

Ik maak geen gebruik van de mogelijkheid mijn kind op de wachtlijst te plaatsen.

0

Ik maak wel gebruik van de mogelijkheid mijn kind op de wachtlijst te plaatsen.

NB. Wij adviseren u om u ook te oriënteren op andere scholen in de wijk, en uw kind daar
eventueel ook aan te melden. Het is belangrijk om een alternatief achter de hand te hebben,
wanneer blijkt dat er geen plek is voor uw kind op De Marke.

Datum

_____________________________________________

Plaats

_____________________________________________

Naam ouder/verzorger

_____________________________________________

Ouder van (voor- en achternaam)

_____________________________________________

Geboortedatum kind

_____________________________________________

Handtekening ouder/verzorger

_____________________________________________
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Aan de ouders/verzorgers van
leerling van kbs de Marke
Ideale Schoolstraat 7
3825 DD Amersfoort
Betreft:
Bijlage:

aanmelding van uw kind op De Marke
wachtlijstformulier

Amersfoort, 01 maart 2016.

Geachte ouders/verzorgers,
Hiermee bevestigen wij de aanmelding van uw kind op De Marke. Omdat wij voor uw kind
(nog) geen plaats hebben, staat uw kind op de wachtlijst voor het schooljaar 2016-2017.
Zodra er een plaats vrijkomt in de jaargroep van uw kind, nemen wij contact met u op. Als u
vervolgens gebruik wilt maken van deze plaatsingsmogelijkheid, ontvang u van ons een
plaatsingsovereenkomst.
Voor onze schooladministratie vragen wij u bijgaand formulier in te vullen, te ondertekenen
en binnen twee weken na dagtekening van deze brief aan ons te retourneren. Pas na
ontvangst van het wachtlijstformulier is de plaatsing op de wachtlijst definitief. Wellicht is het
handig een kopie te maken voor uw eigen dossier.
Tot slot willen wij u erop attenderen dat u, in geval van verhuizing of andere
omstandigheden, er als ouder zorg voor draagt dit door te geven aan de administratie van de
school.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

J.Bosman en M.Veldhuizen
schoolleiding kbs De Marke
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Aan de ouders/verzorgers van
Leerling van de Marke
Ideale schoolstraat 7
3825 DD Amersfoort

Betreft:
Bijlage:

aanmelding van uw kind op De Marke / plaatsingsovereenkomst
plaatsingsformulier

Amersfoort, 01 maart 2016.

Geachte ouders/verzorgers,
Hiermee bevestigen wij de aanmelding van uw kind op De Marke. Uw kind is geplaatst voor
het schooljaar 2016-2017. Uw kind is vanaf zijn 4e verjaardag welkom op onze school.
Acht weken voordat uw kind 4 jaar wordt, ontvangt u een brief met daarin aanvullende
gegevens van de school.
Wij willen u erop attenderen dat u in geval van verhuizing of andere omstandigheden er zorg
voor dient te dragen dit door te geven aan de administratie van de school.
Voor onze schooladministratie verzoeken wij u de bijgevoegde plaatsingsovereenkomst in te
vullen, te ondertekenen en het geheel binnen twee weken na dagtekening van deze brief aan
ons te retourneren. Pas na ontvangst van uw plaatsingsformulier is de plaatsing definitief.
Wellicht is het handig een kopie te maken voor uw eigen dossier.

Met vriendelijke groet,

J.Bosman en M.Veldhuizen
schoolleiding kbs De Marke
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PLAATSINGSFORMULIER
Ter informatie hanteren wij de volgende begrippen:
Aanmelding: Dit betekent dat u uw kind heeft aangemeld op de school
Plaatsing:
Dit betekent dat u voor uw kind definitief een plek toegewezen heeft gekregen
op De Marke
Inschrijving: Elke leerling wordt definitief ingeschreven op het moment dat het kind
daadwerkelijk op school komt (kleuters op het moment dat zij 4 jaar worden)
Wachtlijst:
Dit betekent dat u uw kind heeft aangemeld, maar dat er (nog) geen plaats is
voor uw kind; uw kind is daarom op de wachtlijst geplaatst. De plek op de
wachtlijst wordt bepaald door het moment van binnenkomst van het
aanmeldingsformulier

In te vullen door de ouders/verzorgers
O Ik maak geen gebruik van deze plaatsingsmogelijkheid.
O Ik maak wel gebruik van deze plaatsingsmogelijkheid.
.

Datum

_____________________________________________

Plaats

_____________________________________________

Naam ouder/verzorger

_____________________________________________

Ouder van (voor- en achternaam)

_____________________________________________

Geboortedatum kind

_____________________________________________

Handtekening ouder/verzorger

_____________________________________________
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