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Overzicht van de uit te werken zaken met betrekking tot het schoolspecifiek
Toelatingsbeleid















Kaartje en beschrijving van voedingsgebied school
Kaartje en beschrijving omliggende buurten/wijken/dorpen aanliggend aan het directe
voedingsgebied van de school
Kaartje en beschrijving verkeerssituatie omliggende buurt
Overzicht van het aantal en de omvang van de groepsruimtes, de nevenruimtes in te zetten
voor onderwijs en de nevenruimtes algemeen, aan te geven in vierkante meters
Overzicht van de toeleverende kinderopvanginstellingen
Gedragsregels voor leerlingen ( en ouders)
Het ondersteuningsprofiel van de school en de criteria, die gebruikt worden om de
draagkracht van de groep inzake de bepaling van de plaatsing van het aantal leerlingen met
een ondersteuningsbehoefte
Aan het begin van het schooljaar een beschrijving van de schoolorganisatie en de
groepsindeling. De draagkracht er groep en eventuele school specifieke bijzonderheden zijn
in deze beschrijving opgenomen.
Waar sprake is van de overschrijding van de ruimtenorm wordt beschreven welke extra
werkruimtes de leerlingen ter beschikking staan.
De criteria en werkwijze van de wachtlijst.
Plaatsing van het toelatingsbeleid in de schoolgids en op de schoolwebsite.
Advies vraag aan de MR van de school.

Facultatief:



de regeling van de instroom van kleuters gedurende het lopende schooljaar.
Nadere uitwerking van de groepsindeling in de vorm van een maximaal aantal leerlingen per
groep.

Overzicht van de gegevens, die op een aanmeldingsformulier vermeld en ingevuld moeten
worden.














BSN , naam en contactgegevens leerling en ouders, vluchtelingenstatus
Hoogst genoten opleiding ouders, diploma behaald?
Regeling Ouderlijk gezag van de beide ouders. Wie heeft ouderlijk gezag? Zijn beide ouders
eens met de aanmelding? Zijn kinderen erkend door partner ouder?
Is er een bezoekersregeling van toepassing? Gezinsvoogd, zo ja naam van gezinsvoogd
Woonadres volgens de GBA ( gemeentelijke basisadministratie)
Ouders verklaren de identiteit van de school te onderschrijven
Verklaring dat de ouders/verzorgers kennis genomen hebben en instemmen met het
toelatingsbeleid van de school.
Medische bijzonderheden
Andere instanties betrokken
Relevante onderzoeksverslagen beschikbaar
Toestemming opnemen van contact met PSZ, KDV, vorige basisschool en/ of andere
vermelde instanties zoals…
Toestemming voor foto’s, videobeelden
Is het kind nog bij een andere school aangemeld

