Toelatingsbeleid:

Bij inschrijving van uw kind (eren) ondertekent u tevens het toelatingsbeleid. De Schroederschool heeft een open
toelatingsbeleid met een breder toepassingsgebied dan een basisschool in Nederland, maar met bepaalde
beperkingen. Het beleid voor toelating tot de school wordt hier uiteengezet:
1. Na het indienen van het toelatingsformulier is het inschrijvingsgeld van toepassing, evenals het eerste geldende
schoolgeld. Indien de aanmelding voor 1 april in behandeling kan worden genomen garandeert het bestuur
plaatsing in het schooljaar erna. Van dit laatste wordt afgezien indien artikel 2.2. van toepassing is.
2.1. De directie is verantwoordelijk voor het zorgen voor handhaving van het kwaliteitsniveau en de toelating van
elk kind is onderworpen aan goedkeuring door de directie (geadviseerd door het zorgteam).
2.2. De directie behoudt zich het recht voor om de toelating van een kind tot de school te weigeren.
3.1. Voordat een kind aangemeld kan worden voor toelating tot de school, moet het in aanraking komen of
gekomen zijn met de Nederlandse taal:
• thuis of
• door eerdere educatie (bijv. school, NTC, bijles).
3.2. In het geval het kind aangemeld wordt voor groep 5 tot en met 8 en niet in het Nederlands kan
communiceren, is artikel 2.2. van toepassing. De directie of een lid van het zorgteam kan navraag doen bij de
vorige school van het kind als dit nodig wordt geacht. Ook kan besloten worden het kind deel te laten nemen aan
formele of informele procedures die school hanteert om dit vast te stellen.
4.1. De directie behoudt zich het recht voor om toelating te verlenen onder de voorwaarden die het noodzakelijk
acht om op te leggen, in het belang van het kind of de school.
4.2. Zonder de bevoegdheden van de directie zoals hierboven vermeld te beperken, kan de directie, wanneer het
kind niet voldoet aan de criteria in 3, toelating verlenen aan kinderen vanaf peuterschool Nijntje tot en met groep
4:
• op voorwaarde dat het kind lessen Nederlands neemt buiten schooltijd, met een minimum van 2x45 min per
week;
• ouders stemmen in met de kans in dat hun kind op een lager niveau uitstroomt, dan op basis van het land van
herkomst verwacht wordt, omdat het kind meer moeite met de Nederlandse taal heeft;
• als ouders de Nederlandse taal niet machtig zijn, zorgen ze voor een vertaler tijdens gesprekken over de
voortgang en resultaten van hun kind.
5.1. In bepaalde gevallen, na zorgvuldige evaluatie, kan de school besluiten om toelating te verlenen op tijdelijke
basis met een proeftijd van 2 of 3 maanden, waarover ouders schriftelijk worden geïnformeerd.
Een dergelijke proeftijdregeling wordt onder meer noodzakelijk geacht in de volgende gevallen:

• waar het begrip van het kind van de Nederlandse taal te begrijpen door de school als ontoereikend wordt
beschouwd en waarbij deze ontoereikendheid het kind in het nadeel zou brengen als hij zijn scholing op school
voortzet;
• waarbij het vermogen van het kind om kennis op te nemen en te verwerken via een Nederlands
onderwijssysteem als beperkt wordt beschouwd;
• waar problemen ontstaan en de voortgang in de ontwikkeling van het kind wordt belemmerd;
• om een andere reden.
5.2. Als na het verlopen van de proeftijd geen verbetering wordt waargenomen, zal de school, in het belang van
het kind, de ouder aangeven op zoek te gaan naar een andere school. De proeftijd wordt dan niet omgezet in een
definitieve aanmelding.
6.1. De Schroederschool is een reguliere basisschool en biedt geen gespecialiseerd onderwijs. De directie kan
echter (in overleg met het zorgteam), een kind binnen het gebied van speciaal onderwijs in Nederland toelaten, op
de voorwaarden die de directie noodzakelijk acht.
6.2. Toelating voor kinderen die binnen het gebied van speciaal onderwijs vallen, zal de school in beginsel niet
toelaten.
7. De directie behoudt zich het recht voor om het toelatingsbeleid hierin te allen tijde te wijzigen. Ouders wordt
geadviseerd om het huidige toelatingsbeleid te controleren op het moment van aanmelding.
8. Het onjuist verstrekken c.q. achterhouden van relevante informatie kan leiden tot het niet toelaten van de
aangemelde leerling c.q. het verwijderen, nadat toelating al heeft plaatsgevonden.
9.1. De toelating is formeel effectief en het schoolgeld is van toepassing na het insturen van het ingevulde (incl.
handtekening) toelatingsformulier, dat ook de overige documenten bevat.
9.2. Plaatsing van een kind op de Schroederschool is alleen mogelijk nadat de Schroederschool de ontvangst van de
volgende documenten heeft bevestigd:
Ingevuld en ondertekend 'Aanmeldingsformulier’ en ‘Toelatings- en betalingsvoorwaarden PO’, vergezeld van:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een kopie van het paspoort
Ontwikkelingsbeeld formulier (in te vullen door ouders/verzorgers)
Het onderwijskundig rapport
Informatieformulier (in te vullen door de huidige school)
Een kopie van het laatste schoolrapport
Leerlingenbestand (CITO bijv. LVS, LOOK) van uw kind
Eventuele onderzoeksrapporten
Meest recente handelingsplan, indien van toepassing
Kopie betaling inschrijfgeld (indien uw kind(eren) in augustus starten

Voor akkoord getekend door:
……………………………………………………………………………ouder/verzorger
Datum: ………………………………. Plaats: …………………………………………………………

Handtekening:

