Datum september 2016

PROTOCOL AANNAMEBELEID BEATRIX
AANMELDING EN INSCHRIJVING NIEUWE LEERLINGEN

Op de Beatrix zijn in principe alle kinderen met hun ouders welkom.
Wel hanteert de school daarbij de volgende afspraken.
Op de Beatrix kennen we verschillende soorten aanmeldingen:
1. uw kind is jonger dan 4 jaar en u wilt het aanmelden op een basisschool
2. u gaat verhuizen en bent op zoek naar een nieuwe school
3. u zoekt binnen de gemeentegrenzen een andere school voor uw kind
1. Uw kind is jonger dan 4 jaar en u wilt het aanmelden op een basisschool
Als u met de Beatrix wilt kennismaken wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding
op school.
In dit gesprek wordt u geïnformeerd over de plaatsingsmogelijkheden.
De Beatrix kan elk jaar een beperkt aantal kleuters plaatsen. De grens voor het aantal plaatsingen wordt
bepaald door de directie in de maand april voorafgaand aan het schooljaar waarop uw kind voor het eerst de
school bezoekt op basis van een groepsgemiddelde van maximaal 30 kleuters.
U kunt na het bezoek aan de Beatrix besluiten tot inschrijving van uw kind op de Beatrix, voor aanmelding op
de wachtlijst of tot inschrijving op een andere school.
Ten aanzien van deze wachtlijst gelden de volgende criteria:
 Broertjes en zusjes van onze huidige leerlingen worden in principe altijd geplaatst.
Plaatsing vindt gegarandeerd plaats als inschrijving van het broertje of zusje voor diens tweede
verjaardag plaatsvindt.
 Alle andere kinderen kunnen op de wachtlijst geplaatst worden.
 Plaatsing op deze wachtlijst geschiedt op datum van inschrijving. Het kind, dat boven aan de lijst staat,
is eerste kandidaat voor inschrijving. De school voert dus geen postcode beleid.
Indien er geen mogelijkheden voor plaatsing zijn neemt de Beatrix in de maand april voorafgaand aan het
schooljaar waarin uw kind 4 wordt contact met u op.
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2. U gaat verhuizen en bent op zoek naar een nieuwe school
Wanneer u bent verhuisd en u wilt informatie over onze school, neemt u dan contact op met de directie.
Wij informeren u dan over de mogelijkheden tot plaatsing waarbij het voor u van belang is om te weten dat de
Beatrix een maximum aantal leerlingen per groep hanteert. Dit maximale aantal leerlingen kan per groep
verschillen en is mede afhankelijk van het aantal zorgleerlingen.
Wanneer er mogelijkheid tot plaatsing is, dan wordt u uitgenodigd voor een gesprek met de directie.
Naar aanleiding van dit gesprek en contact met de vorige school volgt er een besluit.
3. U zoekt binnen de gemeentegrenzen een andere school voor uw kind
U wilt binnen de gemeentegrenzen van school veranderen en u wilt informatie over de Beatrix. Wij informeren
u dan over de mogelijkheden tot plaatsing waarbij het voor u van belang is om te weten dat de Beatrix een
maximum aantal leerlingen per groep hanteert. Dit maximale aantal leerlingen kan per groep verschillen en is
afhankelijk van het aantal zorgleerlingen.
Als aan deze voorwaarde is voldaan en de directie van de school van afkomst op de hoogte is wordt u
uitgenodigd voor een gesprek.
Uitgangspunt in dit gesprek is dat de overgang naar de Beatrix van meerwaarde is voor de ontwikkeling van
uw kind. Dit ter beoordeling aan de directie van de Beatrix.
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