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Aannamebeleid Suringarschool
Vanaf vier jaar zijn kinderen welkom bij ons op school. Ouders kunnen voordat hun kind de leeftijd van
4 jaar bereikt een afspraak maken voor een oriënterend gesprek met de directeur. Deze zal uitleg
geven over onze identiteit, uitgangspunten en de doelstellingen van ons onderwijs. Indien daar
aanleiding voor is, wordt ook samen besproken op welke manier passend onderwijs kan worden
geboden.
Na een oriënterend gesprek kunt u besluiten om uw kind bij ons op school te laten inschrijven. Op het
moment van inschrijving hebben wij van u nodig: een kopie van de identiteitskaart of het paspoort van
het kind en een kopie van het hoogst genoten diploma van de ouders. Dit laatste om het leerlinggewicht te kunnen bepalen.
Als uw kind (voorlopig) ingeschreven is, kijken wij samen met u of uw kind een kinderdagverblijf of
peuterspeelzaal heeft bezocht. Indien dit het geval is, zal er vlak voordat uw kind 4 jaar wordt een
warme overdracht zijn. Dit betekent dat er een datum gepland wordt, waar alle betrokkenen, inclusief
de ouders, samen aan tafel zitten en de onderwijsbehoefte van uw kind verwoord wordt naar de
basisschool.
De leerkracht van groep 1 zal met u een afspraak maken over kennismakingsbezoeken. Uw kind mag 5
dagdelen voor zijn 4de verjaardag komen meedraaien in de kleutergroep. Vanaf dat u kind vier is mag
hij of zij alle dagen naar school komen. Vanaf 5 jaar is uw kind verplicht om naar school te komen.
Het kan ook voorkomen dat uw kind al op een andere basisschool zit en u, om welke reden dan ook,
op zoek bent naar een nieuwe basisschool. Zoals hierboven beschreven volgt er eerst een oriënterend
gesprek. Indien er geen specifieke onderwijsbehoeftes zijn, dan kunt u besluiten om over te gaan tot
inschrijving. Voor de inschrijving gelden dan de stappen zoals hierboven beschreven.
Een dagje in de nieuwe groep meedraaien behoort tot de opties, maar is geen verplichting.
Indien uw kind wel specifieke onderwijsbehoeftes heeft, dan doorlopen wij met u het onderstaande
traject, om op deze manier te kunnen bepalen of wij uw kind de zorg kunnen bieden die het nodig
heeft.
Scholen zijn per 1 augustus 2014 verplicht om passend onderwijs te bieden aan alle leerlingen. Binnen
het aannamebeleid van de scholen van de Vereniging Suringar zijn leerlingen met een specifiek
onderwijsbehoefte welkom. Voorwaarde daarbij is dat de plaatsende school voldoende mogelijkheden
heeft (nu en in de toekomst) om aan deze onderwijsbehoefte te voldoen en dat de plaatsing niet ten
koste mag gaan van de andere leerlingen. Hierbij valt te denken aan veiligheid en rust voor de andere
leerlingen en een onevenredige verdeling van de tijd en aandacht van de leerkracht.
Om een goede inschatting te kunnen maken van de onderwijsbehoefte van de leerling en de mogelijkdan wel onmogelijkheden van de school, hebben wij de volgende informatie nodig:
 Een oriënterend gesprek met de ouders/verzorgers/voogd en indien wenselijk de leerling
 Informatie van voorschoolse activiteiten als peuterspeelzaal, (medisch) kinderdagverblijf en
eventueel andere onderwijsvoorzieningen
 Informatie van de eventueel voorgaande basisschool
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Wanneer duidelijk wordt dat een leerling een specifieke onderwijsbehoefte heeft, organiseren wij een
ronde-tafel-gesprek met alle betrokken hulpverleners. Waarin we meer zicht willen krijgen op:
 Informatie uit eerder onderzoek en van eventueel betrokken hulpverleners
 Het ontwikkelingsperspectief van de leerling
 De hulpmiddelen die de leerling nodig heeft. Te denken valt aan een aanpast toilet, lift e.d.
Voor elke leerling die aangemeld wordt en waarvan sprake is van een specifieke onderwijsbehoefte
wordt een individueel besluit genomen door de directeur en de intern begeleider. Criteria die mee
kunnen spelen bij het besluit tot plaatsing zijn:
 Het ontwikkelingsperspectief van de leerling
 De aard en omvang van de specifieke onderwijs- en zorgbehoefte van de leerling
 Het karakter van de groep waarin de leerling geplaatst zou moeten worden
 Het aantal kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte dat al in de groep aanwezig is
 De mate van ondersteuning en de aard van ondersteuning die de school kan bieden
 De mate van de ondersteuning die externe specialisten kunnen bieden binnen de school
 De instemming van de ouders met het beleid van de school
De afspraken worden schriftelijk vastgelegd.
Wanneer niet voldaan kan worden aan het plaatsingsverzoek van de ouders heeft de school een
zorgplicht. Dat betekent dat de school samen met de ouders op zoek zal gaan naar een andere school
die wel aan de onderwijsbehoefte van de leerling kan voldoen.
Wanneer blijkt dat de school niet meer kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling,
wordt gezamenlijk bekeken wat de best passende oplossing voor de leerling is.

