
Protocol Basisschool de Clipper wachtlijst 

Uitgangspunt van de school. 

Op de Clipper vinden wij het heel belangrijk dat onze school een afspiegeling is van de buurt.  Dat wil 
zeggen dat er plaats is voor kinderen met verschillende sociale en culturele achtergronden. Een 
weerspiegeling van de wijk van Rotterdam. Hierdoor kan de school een ontmoetingsplek zijn waar 
kinderen en ouders leren begrip voor elkaar te hebben en van elkaar kunnen leren.  

Wij willen staan voor kwalitatief goed onderwijs, wat betekent dat de school niet oneindig groot kan 
worden. De plek waar de school staat brengt beperkingen aan verdere groei met zich mee. 

Waarom een wachtlijst op onze school? 

Er melden zich meer kinderen aan dan wij op school kunnen plaatsen. Deze wachtlijst geldt voor alle 
groepen.  In het aannamebeleid staat voorop dat wij een gemengde school zijn en blijven. De populatie 
van de Clipper is gemengd in opleidingsniveau van de ouders van de leerlingen. Begin maart van het 
lopende schooljaar krijgt u bericht of uw kind wordt ingeschreven op de Clipper. 

Hoe kunt u uw kind op onze school aanmelden? 

Op een aantal woensdagochtenden verspreid over het schooljaar verzorgen wij een 
informatiebijeenkomst voor ouders/ verzorgers die belangstelling hebben voor onze school. De data 
kunt u vinden op onze website www.declipper.nl Tijdens deze bijeenkomst krijgt u informatie over de 
inhoud en organisatie van ons onderwijs. Verder krijgt u een rondleiding door de school en kunt u uw 
vragen stellen.  

Op deze ochtend ontvangt u o.a. de folder van de school en deze informatie over de wachtlijst. Als u uw 
kind op onze school wilt inschrijven, maakt u een individuele afspraak met de directeur. De  onder-
werpen in dit gesprek zijn onder andere: 

- onderwijsbehoefte 

- gezondheid 

- de ontwikkeling van uw kind 

U levert de ingevulde formulieren in bij de directeur.  Uw kind wordt dan op de wachtlijst geplaatst.  
U kunt uw kind aanmelden vanaf 2 jaar. 
 
Let op: Kinderen die na 1 maart worden aangemeld, worden te allen tijden op de wachtlijst geplaatst. 
Alleen broertjes en zusjes worden dan alsnog direct toegelaten. 

 

 

 

 

 

 

http://www.declipper.nl/


Plaatsingsbeleid 

Aangemelde kinderen worden in de hieronder staande volgorde toegelaten tot een van kleutergroepen. 

1. Kinderen die aangemeld worden en reeds een broer of zus hebben, krijgen een gegarandeerde 
plaats  

2. Omdat wij in eerste instantie een school voor de wijk willen zijn, krijgen kinderen die 
woonachtig zijn in het gebied van de Clipper voorrang. Er wordt in deze groep pas geloot als het 
aantal inschrijvingen het aantal plaatsen overtreft. 

3. Kinderen woonachtig op de Veranda en Willeminapier krijgen voorrang. Er zijn daar geen 
scholen. Er wordt in deze groep pas geloot in als het aantal inschrijvingen het aantal plaatsen 
overtreft. 

4. Kinderen woonachtig in andere delen van Rotterdam worden geplaatst als alle hierboven 
genoemde kinderen zijn geplaatst en er nog plaatsen in de kleutergroep te vergeven zijn. Er 
wordt in deze groep pas geloot als het aantal inschrijvingen het aantal plaatsen overtreft. 

Hoe werkt de plaatsing van leerlingen in de praktijk? 

In maart starten wij met het verdelen van de beschikbare plaatsen voor het nieuwe schooljaar. Het 
aantal plaatsen voor nieuwe leerlingen is afhankelijk van het aantal leerlingen dat doorstroomt van 
groep 2 naar 3.  

Plaatsingsronde 1: 

1. Begin maart ontvangen alle leerlingen uit de hierboven genoemde categorieën, tot het 
maximaal aantal te plaatsen leerlingen een bevestiging van de inschrijving per email.  

2. Op deze email geeft u uw instemming dat u van de beschikbare plaats gebruik wilt maken.  

3. Eind maart volgt een tweede ronde brieven naar de overige ouders in categorie 2,3 of 4. Het 
aantal te verzenden brieven overstijgt nooit het maximaal aantal te plaatsen leerlingen.  Ook nu 
moeten ouders aangeven gebruik te willen maken van de plek op school. 

4. Begin april verstuurt de school een brief aan de niet geplaatste leerlingen. Hierin wordt 
geadviseerd om leerlingen die voor 1 november 4 jaar worden, in te schrijven op een andere 
basisschool. Uw inschrijving zal vernietigd worden nadat uw kind 4 is geworden. U bent altijd vrij 
om later nog eens te proberen of er plaats is.  


