Beleid Aanmelden en inschrijven van leerlingen op de Johan Frisoschool
Aanleiding
Het belangstellingspercentage voor de Johan Frisoschool neemt de laatste jaren fors toe.
Indien alle aangemelde kinderen worden ingeschreven, zal het huidige schoolgebouw te
klein zijn om alle leerlingen te huisvesten. Conform de huisvestingsverordening van de
gemeente Woerden zal op dat moment een aantal leerlingen in een school in de buurt die
leegstand heeft, gehuisvest moeten worden.
Wij vinden dat uitwoning voor onze leerlingen geen gewenste oplossing is. Het
leerlingenaantal zal derhalve, om uitwoning te voorkomen, gereguleerd moeten worden.
Uitgangspunten voor het beleid
• Het aantal leerlingen dat ingeschreven wordt op de Johan Frisoschool zal gemaximeerd
worden, zodat alle leerlingen in het schoolgebouw gehuisvest kunnen blijven.
• Een aantal kinderen kan worden ingeschreven. De volgende criteria spelen hierin een rol:
o Broertjes en zusjes
o Kinderen uit de buurt
o Andere kinderen
• De regeling dient te bevorderen dat kinderen tijdig worden aangemeld.
Uitwerking van het beleid Aanmelden en inschrijven
Het beleid zoals beschreven in ‘toelaten en verwijderen van leerlingen op SPCO Groene
Hart-scholen’ geldt ook voor de Johan Frisoschool. In dit document wordt o.a. ingegaan op
de uitwerking van de zorgplicht van een school / bestuur. Naast dit beleid gelden de
volgende regels:
Groepsgrootte
Voor groep 1 geldt een maximale groepsgrootte van 30 leerlingen. Voor de groepen 2 t/m 8
geldt dat er geen zij-instroom mogelijk is indien er 28 kinderen in een groep zijn ingedeeld.
In de praktijk kan het mogelijk zijn dat door doubleren of versneld doorstromen, het
maximale leerlingenaantal voor deze groepen iets hoger of lager uitvalt.
Procedure
• Jaarlijks wordt uiterlijk in mei vastgesteld welke aangemelde kinderen voor het aankomend
cursusjaar kunnen worden ingeschreven. Indien mogelijk worden ouders eerder
geïnformeerd over de mogelijke inschrijving van hun zoon / dochter.
• De leerlingen worden in 3 categorieën ingedeeld:
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o Categorie A: Een aangemelde leerling die op het moment van aanmelding jonger is
dan 3 jaar en een broer of zus heeft die les krijgt op de Johan Frisoschool.
o Categorie B: Een aangemelde leerling die op het moment van aanmelding jonger is
dan 3 jaar en in de nabije omgeving van de school woont. (zie plattegrond)
o Categorie C: Alle aangemelde leerlingen die niet onder categorie A of B vallen.
• Primair worden de aangemelde kinderen uit groep A ingeschreven, vervolgens de kinderen
uit categorie B en daarna uit categorie C. Binnen een categorie geldt dat het moment van
aanmelding bepalend is of een leerling wordt ingeschreven (een leerling die eerder is
aangemeld, gaat voor een leerling die later is aangemeld).
Definities
Aanmelding: schriftelijke kennisgeving door ouders aan de schooldirectie van de wens om
hun kind op de betrokken school onderwijs te laten volgen
Inschrijving: inschrijving van het kind op de eerst wettelijk toegestane dag van schoolbezoek
Nabije omgeving van de school: de straten die vallen binnen het aangegeven kader op de
plattegrond.
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