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Aanname en toelatingsbeleid op de o.b.s. Gevers-Deutz Terwee 2017/2018
In de Bestuursvergadering van 11 maart 2002 is met instemming van de Medezeggenschapsraad een
voorgenomen besluit vastgesteld m.b.t. het plaatsingsbeleid en de te volgen procedure. Daarbij is
afgesproken het beleid jaarlijks te evalueren. Na evaluatie is het beleid bijgesteld, gericht op de
toelating van nieuwe leerlingen in het schooljaar 2017/2018 en op de totale ontwikkeling van de school.
Argumenten om sturing te geven aan een aanname- en plaatsingsbeleid voor het Openbaar Onderwijs
c.q. de o.b.s. Gevers-Deutz Terwee waren de volgende: beter waarborgen van de kwaliteit van het
onderwijs; de school in omvang tot het gebouw niet uit zijn voegen laten groeien; het Bestuur heeft in
zijn besluitvorming destijds meegegeven dat voorkomen moet worden dat als gevolg van het beleid de
school niet dermate in omvang moet teruglopen, dat er leegstand van lokalen ontstaat of dat er ernstige
vermindering van formatie optreedt.
Genoemd beleid is in 2002 ingezet, met betrekking tot de toelating van het aantal leerlingen in groep 1
en de hogere groepen. Vanaf nu wordt uitgegaan van een instroom van 45 kinderen per jaargroep
(kinderen geboren tussen 1 oktober van enig jaar en 1 oktober van het volgende jaar).
Dit biedt ruimte voor het vormen van niet al te grote groepen en we streven dan ook naar groepen van
niet meer dan 30 leerlingen in een horizontale groep, naast een eventuele combinatiegroep.
Uitgangspunt voor 13 groepen is voor de komende schooljaren: 4 groepen 1/2 en 9 groepen in 3 t/m 8,
waarvan er naast 6 horizontale groepen 3 combinatiegroepen zullen zijn. Een en ander is uiteraard
afhankelijk van de totaal beschikbare formatie.
Na overleg in de Medezeggenschapsraad met betrekking tot het bepalen van een grens aan het aantal
toe te laten leerlingen, ook al betreft het leerlingen in categorie 2 (het directe voedingsgebied van de
school), is samen met het bestuur de formulering voor het aanname- en toelatingsbeleid als volgt
bepaald:

Aanname- en toelatingsbeleid
Het Bevoegd Gezag stelt de volgende regels op om de aanmelding te reguleren:
1. Per jaargroep wordt in principe een aantal kinderen van 45 toegelaten. De periode waarover een
jaargroep wordt gerekend loopt van 1 okt. van enig jaar tot 1 okt. van het jaar daaropvolgend. Voor
het schooljaar 2017/2018 betekent dit dat het kinderen betreft geboren tussen 1 oktober 2013 en 1
oktober 2014. Ook de kinderen die na het schooljaar 2017/2018 in de zomer van 2018 vier jaar
worden, vallen onder deze groep. Deze laatstgenoemde kinderen komen het schooljaar 2018/2019
pas op school.
2. Voor de aanmelding geldt, dat na een informatieperiode een sluitingsdatum wordt gehanteerd. Voor
de jaargroep van 1-10-2013 t/m 1-10-2014 is de sluitingsdatum van inschrijving op vrijdag 31 maart
2017.
3. Indien voor de jaargroep meer dan 45 leerlingen zijn aangemeld, treedt een plaatsingsbeleid in
werking.
4. De directie is te allen tijde verantwoordelijk voor het plaatsen van kinderen in de diverse groepen.
Als de zorgcapaciteit van een groep bereikt is, of juist nog niet, kan de directie bij uitzondering
besluiten tot een aangepast leerlingaantal.
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5. Voor kinderen die niet op de o.b.s. Gevers-Deutz Terwee geplaatst kunnen worden, is er de garantie
dat zij in ieder geval geplaatst kunnen worden op een andere openbare school in de Gemeente
Oegstgeest.

Plaatsingsbeleid
Met plaatsingsbeleid wordt bedoeld een beleid om het aantal leerlingen op de o.b.s. Gevers-Deutz
Terwee per jaargroep aan een aantal te binden, zoals hiervoor genoemd.
Ten aanzien van dit beleid gelden de volgende criteria:
1. In een jaargroep worden in ieder geval geplaatst de kinderen die al een ouder broertje of zusje op
school hebben. Dit geldt niet automatisch voor gezinnen die zij-instromen met kinderen boven de 4
jaar.
2. Daarnaast worden geplaatst de kinderen die woonachtig zijn binnen het voedingsgebied van de
school, Oegstgeest-Zuid tot aan de A44 inclusief de wijk Buitenlust, dus kinderen woonachtig ten
zuiden van de lijn De Voscuijl, Hofdijck en van Alkemadelaan.
3. Vervolgens worden geplaatst kinderen die woonachtig zijn in Oegstgeest in gebieden grenzend aan
het voedingsgebied, dus het gebied ten zuiden van het Oegstgeester Kanaal inclusief de wijken
Poelmeer en Poelgeest.
4. Plaatsing van kinderen uit overige gebieden in Oegstgeest.
5. Plaatsing van kinderen woonachtig in Leiden-Noord ten noorden van de lijn Wassenaarseweg en
Kagerstraat omvattende de Vogelwijk en de Leidse Houtwijk.
6. Plaatsing van kinderen uit de overige gebieden buiten Oegstgeest.
7. Indien het aantal van 45 kinderen nog niet is overschreden, wordt geloot onder de kinderen in een
volgend criterium, tot genoemd aantal is bereikt. Indien al in categorie 2 het aantal van 45 wordt
overschreden, dan zullen 45 leerlingen worden toegelaten; zo nodig vindt er loting plaats in deze
categorie. Loting wordt voltrokken door een notaris.
8. Kinderen die nog niet geplaatst kunnen worden in deze eerste aanameronde, kunnen desgewenst
op de wachtlijst geplaatst worden. De volgorde van deze wachtlijst zal op volgorde van binnenkomst
van het inschrijfformulier zijn. Nieuwe aanmeldingen die na de eerste plaatsingsronde (1 april van
betreffend schooljaar) binnenkomen maar in een hogere categorie vallen, komen onder de
hierboven genoemde kinderen op de wachtlijst op volgorde van categorie en daarna op datum van
binnenkomst .

Tussentijdse aanmelding (zij-instroom)
Voor de groepen 2 en hoger geldt in principe het maximum aantal van 45 leerlingen, met dien verstande
dat om onderwijskundige redenen (bijv. omdat de zorgcapaciteit in de groep bereikt is) door de directie
tot een lager aantal besloten kan worden. Wanneer kinderen van een andere school instromen, is het
belangrijk om het niveau te bepalen zodat ze bij ons ook in de juiste groep geplaatst worden. De Intern
Begeleider neemt een toets af en de uitslag van deze toets samen met de gegevens van de vorige school
bepalen in welke groep de leerling geplaatst kan worden.

Evaluatie en Vaststelling van Aannamebeleid
Vanwege de ontwikkeling en invoering van het aannamebeleid zal dit per schooljaar worden
geëvalueerd en opnieuw vastgesteld. Het voorgenomen beleid geldt vanaf de datum van vaststelling in
het Bestuur Openbaar Onderwijs Oegstgeest.

Open Dag
Begin maart 2017 is er op de Gevers-Deutz Terweeschool een Open Dag. Er is een inloopochtend van
9.00-12.00 uur waarbij de kinderen van de bovenbouw u rondleiden. Ook is de directie aanwezig en de
organisaties voor buitenschoolse opvang om uw vragen te beantwoorden.
R. Verhoef, Interim Directeur o.b.s. Gevers-Deutz Terwee
G.D.Terwee
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