TOELATINGSBELEID
Inleiding
OBS de Rietpluim valt onder de stichting PlatOO staat voor openbaar en algemeen toegankelijk
onderwijs. Dat betekent dat in principe iedere leerling die basisonderwijs kan volgen welkom is.
De algemene toegankelijkheid van het onderwijs betekent niet dat een school aangemelde
kinderen nooit mag weigeren. In art. 40 van de WPO is opgenomen dat de beslissing over
toelating en verwijdering berust bij het bevoegd gezag die hiervoor de directeur van de school
heeft gemandateerd. Er zijn situaties denkbaar dat het onmogelijk is voor de school om alle
aangemelde leerlingen ook te plaatsen.OBS de Rietpluim hanteert in dit soort gevallen de
‘regeling toelating, schorsing en verwijdering’.
De Rietpluim staat voor het bieden van een goede onderwijskwaliteit voor alle leerlingen. We
bieden deze kwaliteit in een overzichtelijk schoolorganisatie passend binnen ons schoolgebouw.
De Rietpluim is een openbare basisschool; ieder kind en zijn/haar ouders zijn welkom. Daar
verbinden we twee voorwaarden aan: er moet fysiek voldoende ruimte zijn in de school om de
leerlingen te kunnen huisvesten en het onderwijs dat we bieden moet passend zijn bij de
onderwijsbehoeften van het kind. Met andere woorden: het leerlingenaantal mag op
groepsniveau en op schoolniveau niet leiden tot kwaliteitsverlies van ons onderwijsaanbod.
Naast de schoolvisie legt ook het schoolgebouw een beperking op. Het gebouw heeft 17
thuisruimtes, waarmee direct het maximum aan groepen is aangegeven.
Het voorliggende schoolspecifieke aannamebeleid van De Rietpluim heeft tot doelstelling goed
onderwijs te bieden aan alle leerlingen en toekomstige leerlingen van school. Daarbij zijn we
genoodzaakt om beleid op te stellen wat de keuzevrijheid van ouders in sommige gevallen
beperkt.

Kengetallen
Een overgroot deel van onze nieuwe leerlingen bestaat uit kleuters, die aan het begin van hun
schoolloopbaan staan. Een ander deel bestaat uit leerlingen die wegens een verhuizing kiezen
voor onze school en tenslotte is er een deel zij-instromers die vanwege andere redenen de
overstap van een andere basisschool in Nuenen naar onze school maakt.
Het toelatingsbeleid richt zich op het aantal leerlingen dat per leerjaar kan worden toegelaten.
De grenzen van een leerjaar zijn vastgesteld per kalenderjaar (1 januari t/m 31 december).
Binnen één leerjaar wordt de norm gesteld op maximaal 60 leerlingen. Daarnaast wordt met
maximaal 30 leerlingen per groep een tweede norm gesteld. Hierdoor ontstaat een systeem dat
met twee parallelgroepen per leerjaar en maximaal 30 leerlingen per klas, plaats biedt aan
maximaal 60 leerlingen per leerjaar.
Als school willen we niet verder uitgroeien dan een omvang van 17 groepen. Gemeentelijke
prognoses laten zien dat dit een reëel leerlingenaantal is voor de komende jaren. Deze omvang
zorgt voor solide financiële basis en biedt daardoor ook diverse mogelijkheden op
schoolorganisatorisch gebied en afgeleiden daarvan (o.a. onderwijsinhoudelijke ontwikkeling,
personeelsbeleid, beleid t.a.v. huisvesting).
De Rietpluim ondergaat in een 2018 een grootschalige verbouwing. Na deze verbouwing hebben
we 17 groepslokalen/thuisruimtes beschikbaar zijn. Daarnaast zijn er leerpleinen en
verschillende andere ruimtes waar leerlingen kunnen werken. De grootte van de lokalen varieert
tussen 54 m2 voor de midden- en bovenbouw en 56 m2 in de onderbouw. We hanteren de norm
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dat er per leerling minimaal 2 m2 en voor de leerkracht minimaal 1 m2 beschikbaar is. Uitgaande
van deze norm hebben we maximale normen per groep en per leerjaar.

totaal leerjaar

per groep

Onderbouw: gr. 1-2 + gr. 3

56

28

Middenbouw: gr. 4, gr. 5, gr. 6

54

27

Bovenbouw: gr. 7 - gr. 8

54

27

Toelating en relatie toelating tot het schoolondersteuningsprofiel
In het schoolondersteuningsprofiel van De Rietpluim staat omschreven wat binnen onze
basisondersteuning valt. Binnen deze basisondersteuning kunnen wij goed voldoen aan de
onderwijsbehoefte van al onze leerlingen. Sommige leerlingen hebben echter meer specifieke
onderwijsbehoeften, wat kan leiden tot een toenemende zorgzwaarte van de groep. Om te
borgen dat we blijvend kunnen voldoen aan de onderwijsbehoefte van al onze leerlingen leggen
we een relatie tussen de zorgzwaarte van een groep en het maximale aantal leerlingen.
Met andere woorden, als Rietpluim kijken we niet alleen naar het maximale aantal leerlingen, we
kijken ook naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling en de ondersteuningsbehoefte van
de groep als geheel.
Zij-instroom
De relatie met ons schoolondersteuningsprofiel zal met name bij zij-instroom (leerlingen die
overstappen van een andere school) kritisch bekeken worden. Om hier vorm aan te geven
maken we bij zij-instroom onderscheid in twee groepen:
1. leerlingen die door een verhuizing in Nuenen komen wonen;
2. leerlingen die elders op Nuenen op school zitten en willen overstappen.
Voor groep 1 (verhuizers) geldt:
● Tot en met 60 leerlingen per leerjaar (30 leerlingen per groep) worden leerlingen
aangenomen, MITS zij voldoen aan de criteria zoals gesteld in ons
schoolondersteuningsprofiel.
Voor groep 2 (overstappers) geldt:
● Tot en met 56 leerlingen per leerjaar (28 leerlingen per groep) in de onderbouw en tot
en met 54 leerlingen per leerjaar (27 leerlingen per groep) in de midden-/bovenbouw,
worden leerlingen aangenomen die willen overstappen van een andere school in Nuenen
MITS wij kunnen voldoen aan de specifieke onderwijsbehoefte EN door de overstap de
ondersteuningsbehoefte van de groep als geheel niet in het gedrang komt.
Onderinstroom
In principe laten we alle kinderen die 4 jaar worden toe. Echter, het stellen van deze normen
kan ertoe leiden dat leerlingen die conform het toelatingsbeleid worden aangenomen op De
Rietpluim, niet direct kunnen starten als ze 4 jaar worden. Dit in verband met fysiek
plaatsgebrek in de kleuterklassen. Deze leerlingen kunnen pas instromen in het nieuwe
schooljaar. Dit wordt bij aanmelding als mogelijkheid besproken met ouders van toekomstige
leerlingen. Zodra er zicht is op de werkelijke startdatum wordt er zo spoedig mogelijk
gecommuniceerd.
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Uitzonderingen
Het kan voorkomen dat er beredeneerd afgeweken wordt van eerder genoemde criteria. Een
voorbeeld daarvan is bij verhuizing en aanmelding van meerdere kinderen uit één gezin. In dit
voorbeeld en in andere voorkomende gevallen, besluit de schoolleiding.

Vaststelling toelatingsbeleid
Het toelatingsbeleid van OBS de Rietpluim is door de schoolleiding van de school opgesteld en
voorgelegd ter advisering aan de MR. De MR van OBS de Rietpluim heeft een positief advies
uitgebracht ten aanzien van dit toelatingsbeleid.
Het college van bestuur van PlatOO heeft goedkeuring verleend n.a.v. de juridische toetsing.
Jaarlijks wordt dit toelatingsbeleid door de schoolleiding en de MR van de school geëvalueerd en
indien nodig, bijgesteld.
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