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Beleid Volverklaring / instroom 
 
Op onze school hanteren we de aantallen conform bijgevoegde tabel om vast te stellen of er ruimte is om leerlingen te kunnen plaatsen. Er is 
vastgesteld dat we met 138 leerlingen vol zitten. Dit aantal en de aantallen per groep zijn gebaseerd op de volgende argumenten: 
 

1. Aantal lokalen en fysieke ruimte per lokaal. 

2. In het SO is standaard klassenassistentie aanwezig waardoor de groepen daar iets groter kunnen zijn. 

3. In VSO 4 en VSO TP2 lopen leerlingen stage waardoor niet alle leerlingen dagelijks op school zijn. Op papier zijn er dan 16 en 12 in de groep 

maar in de praktijk zijn dat er bijna altijd wat minder. 

4. VSO 3 is nu een relatief kleine groep als je weet dat er ook nog leerlingen op LOL gaan (stage). Maar voor deze groep is geen volwaardig 

lokaal beschikbaar waardoor deze groep niet meer dan 10 leerlingen kan herbergen. 

5. Bekostigingsniveau van de school.  

6. De leerlingen die op LOL stage gaan die worden begeleid door een werknemer van ’s Heerenloo. Deze persoon wordt voor de helft betaald 

door onze school. Die formatie kunnen we dus niet fysiek in de school inzetten. Daardoor van invloed op de groepsgrootte. 

 
 
Instroom / doorstroom in relatie tot vaststelling volverklaring 
Op De Wingerd zijn er twee instroommomenten voor nieuwe leerlingen. Na de zomervakantie en in februari, halverwege het schooljaar. Tussentijdse 

plaatsing willen we voorkomen omdat dit vaak veel onrust kan veroorzaken in groepen. De dynamiek in de groep en de veiligheid in de school willen 

we bewaken door maximaal twee keer per jaar de samenstelling van een groep te wijzigen.  

Doordat er halverwege het schooljaar leerlingen doorgeschoven kunnen worden naar een volgende groep, kan er ruimte ontstaan in de groep waar 

leerlingen uit gaan. In januari wordt definitief duidelijk of de aantallen per groep wijzigen en of er daardoor ruimte ontstaat voor nieuwe leerlingen. De 

maximale aantallen per groep wijzigen niet halverwege het schooljaar. Dat kan wel gebeuren in een nieuw schooljaar doordat groepen in een ander 

lokaal worden ondergebracht waar meer of minder ruimte is. Daarom moet voor ieder schooljaar in de zomer de tabel met de aantallen opnieuw 

worden vastgesteld.  

 

Vastgesteld per 4 juni ’19 


