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1. Visie van de gezamenlijke schoolbesturen in Gorinchem op het aannamebeleid van leerlingen
Ouders hebben een vrije keuze van school voor hun kind. Deze keuze is o.a. gebaseerd op levensbeschouwing en
pedagogische/didactische voorkeuren. De zorg die de school op grond van zijn schoolspecifieke visie en uitgangspunten
kan bieden, in het belang van een optimale ontwikkeling van het kind, speelt hierbij een belangrijke rol.
Alle scholen verzorgen op eigen wijze onderwijs binnen de wettelijke kaders en onderscheiden zich daarbij op identiteit
en kwaliteit in de breedste zin van het woord. Optimale informatie aan ouders/verzorgers vinden wij in het belang van
een goede keuze voor het kind essentieel.
Voor een ononderbroken ontwikkeling van het kind is het doorlopen van de school van eerste inschrijving tot aan de
overgang naar het voortgezet onderwijs gewenst. Het is om die reden van groot belang dat de keuze voor een basisschool
door ouders bewust en weloverwogen gemaakt wordt.
Ouders maken in principe een keuze voor één basisschool voor de duur van de gehele basisschooltijd.
Er kunnen zich echter bijzondere omstandigheden voordoen waardoor dit niet wenselijk is.

2. Oriëntatie en inschrijving
 Kennismakings- en/of oriëntatiegesprekken
Kennismakings- en oriëntatiegesprekken die kunnen leiden tot inschrijving op een school, vinden plaats vanaf
het moment dat kinderen 2,5 jaar oud zijn.


Inschrijving van een leerling
Nieuwe leerlingen worden in principe tussen de 2,5 en 3,5 jarige leeftijd op een basisschool ingeschreven.

3. In het geval scholen werken met wachtlijsten.
Als een school werkt met een wachtlijst geldt het volgende:
 Zodra een leerling op een wachtlijst wordt geplaatst op een bepaalde school, is het niet toegestaan dat deze
leerling ingeschreven wordt op een andere school.
 Als ouders er toch voor kiezen om het kind dat op de wachtlijst staat, op een andere school in te schrijven,
vervalt daarmee de plaatsing op de wachtlijst.
4. Tussentijdse overschrijving
Het kan voorkomen dat gedurende de schoolloopbaan het kind naar een andere basisschool gaat, bijvoorbeeld bij
verhuizing naar een andere wijk/stad. Bij hoge uitzondering (bijvoorbeeld bij klemmende situaties) en na goed overleg
tussen de ouders/verzorgers en de betrokken basisscholen is een overschrijving op andere gronden mogelijk. Het meest
geëigende moment hiervoor is de zomervakantie. Hierbij geldt het volgende stappenplan, dat uiterlijk 3 weken voor de
zomervakantie afgerond dient te worden:
stap
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Voorgesprek(ken):
Gesprek(ken) tussen ouders/verzorgers en de directie van de huidige school.
Informatief gesprek over tussentijdse schoolwisseling tussen ouders/verzorgers en de directie van de mogelijk
nieuwe school.
Dit gesprek kan pas plaatsvinden als:
 de ouders/verzorgers een gesprek hebben gehad met de directie van de huidige school
 de directies van de huidige school en de mogelijk nieuwe school hierover met elkaar contact hebben
gehad.
Uitspreken van voorkeur ouders:
Ouders delen hun wens tot schoolwisseling mede aan:
 de directie van de huidige school
 de directie van de mogelijk nieuwe school.
Besluitvorming:
Directies van beide scholen nemen gezamenlijk het besluit of aan de nadrukkelijke wens van de ouders
tegemoet gekomen kan worden. In dit gesprek worden alle relevante argumenten door hen zorgvuldig gewogen.
De eventuele overstapdatum (dus bij voorkeur na de zomervakantie) wordt door hen samen, rekening houdend
met de wens van de ouders/verzorgers, bepaald.
Afrondend gesprek:
In dit gesprek wordt het besluit dat de directies van beide scholen hebben genomen door de directie van de
huidige school aan de ouders/verzorgers bekend gemaakt en nader toegelicht.
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Deze notitie wordt onderschreven door de schoolbesturen van: stichting LOGOS, OVO en SKOBA.
Voor Jenaplanschool Gorinchem geldt een enigszins aangepaste versie.

