Toelatingsbeleid
U bent van harte welkom om uw kind aan te melden! Alle scholen van Skipov basisonderwijs
hanteren het Toelatingsbeleid. In dit beleidsstuk staat de gehele aanmeldprocedure beschreven; zo
zijn o.a. de criteria beschreven op basis waarvan een leerling geweigerd kan worden op school, of op
een wachtlijst wordt geplaatst. Het Toelatingsbeleid is op de website te vinden. Hieronder een korte
samenvatting:
Ouders kunnen hun kind aanmelden vanaf de dag dat hun kind 3 jaar wordt.
Ouders leveren het aanmeldformulier in, zo mogelijk, minimaal 10 weken voor de aanvang van het
nieuwe schooljaar (of voor de datum waarop zij inschrijving wensen).
De eerste school waar het kind is aangemeld, heeft de zorgplicht. Die zorgplicht houdt in dat de
school een passend onderwijsaanbod doet. De verplichting ligt bij het schoolbestuur van de school
waar het kind is aangemeld. De school besluit binnen 6 weken nadat het aanmeldformulier door de
school ontvangen is, over het verzoek tot toelating. De school mag deze termijn met maximaal 4
weken verlengen.
Voor alle scholen van Skipov basisonderwijs geldt dat godsdienst, levensovertuiging, politieke
gezindheid, ras of geslacht nooit een reden zijn om een kind te weigeren en niet aan te nemen op
een school. Alle scholen van Skipov hanteren als uitgangspunt dat kinderen kunnen worden
ingeschreven op de school, die door de ouders is uitgekozen. Skipov gaat er daarbij vanuit dat ouders
bewust kiezen voor een school en de identiteit en het daaruit voortvloeiende beleid respecteren en
accepteren. Er zijn echter specifieke situaties mogelijk, waarin een school twijfelt of toelating
mogelijk is.
De zorgplicht ontstaat niet als de leerling geweigerd wordt, omdat de groep vol is of omdat de
ouders de grondslag van de school niet onderschrijven. Ouders hebben de mogelijkheid om hun kind
bij verschillende scholen tegelijk aan te melden.
Als het kind wordt toegelaten, wordt 6 tot 8 weken voordat het kind op school start, contact gezocht
met de ouders.
Als ouders het niet eens zijn dat het kind niet wordt toegelaten, kunnen zij de bezwaarprocedure
volgen. Deze procedure staat eveneens in het “Toelatingsbeleid leerlingen”.

