TOELATINGSBELEID GOOILANDSCHOOL
zoals van kracht met ingang van het schooljaar 2014-2015

TOELATING
De school erkent het bestaan van verschillende levensovertuigingen en culturen in al haar
schakeringen. De school staat open voor de toelating van alle leerlingen ongeacht geslacht, ras,
nationaliteit of levensovertuiging. Anderzijds is een buurtfunctie van de school evident, zodat
leerlingen na school in de omgeving van de school kunnen spelen met leeftijdsgenoten, met als
bijkomend effect dat het komen en gaan van en naar de school veiliger is.
Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van de toelating en
verwijdering van de leerlingen. De uitvoering van dit beleid berust bij de directie van de school. Lid
van de Vereniging voor Basisonderwijs "Schoolvereniging Gooiland" (de Gooilandschool) zijn de
ouders of wettelijke vertegenwoordigers van kinderen die zijn toegelaten op de Gooilandschool.
AANMELDING
Aanmelding van kinderen kan vanaf 2½ jaar. Dit kan alleen schriftelijk bij de leerlingenadministratie
met het aanmeldingsformulier van de school (zie de website). Op de datum dat het formulier is
ingeleverd op school is de aanmelding definitief. De ouders of verzorgers krijgen hiervan een
bevestiging per mail.
Kinderen waarvoor het aanmeldingsformulier voor een andere groep dan groep 1 wordt ontvangen
(lateraal instromen), komen op de wachtlijst te staan voor betreffende groep.
PROCEDURE TOELATING EN WACHTLIJST GROEP 1
Bij toelating van leerlingen in de groepen 1 wordt rekening gehouden met het streven naar een
maximaal aantal leerlingen per kleutergroep van 27 en met het streven om tot een gelijke verdeling
tussen jongens en meisjes te komen. Als er meer kinderen zijn aangemeld voor groep 1 dan kunnen
worden toegelaten, dan wordt de volgorde van toelating voor de kinderen als volgt bepaald:
1. Kinderen van leden en kinderen van personeel;
2. Kinderen die reeds lid zijn geweest van de schoolvereniging (oud-leden);
3. Kinderen die als eerste van het gezin in groep 1 starten en binnen het postcodegebied (1405
en 1406) wonen.
4. Kinderen die vanuit het buitenland dan wel door een verhuizing binnen Nederland op zoek zijn
naar een nieuwe school (en verhuizend naar postcode 1405 of 1406);
5. Kinderen wonend in de buurt van de school (postcode 1405 en 1406);
6. Alle overige kinderen.
Indien er meer aanmeldingen zijn dan 54 in de groep ‘Kinderen van leden en kinderen van personeel’
dan wordt in eerste instantie geselecteerd op het criterium ‘Kinderen die als eerste van het gezin in
groep 1 starten en binnen het postcodegebied wonen’ en vervolgens op ‘kinderen vanuit het
buitenland dan wel verhuizing’ en vervolgens op criterium ‘overige postcode’ en daarna op datum van
aanmeldingsformulier. Dit zal ook de volgorde zijn op de wachtlijst. De loting bepaalt de volgorde van
toelating en voor zover geen plaatsen beschikbaar zijn, de volgorde op de wachtlijst. De plaats op de
wachtlijst is derhalve achter de kinderen van leden, oud-leden en van personeel en achter de
kinderen wonend in postcode 1405 en 1406.
Er wordt geloot per geboortejaar. Per geboortejaar zijn in principe beschikbaar 54 plaatsen (te weten
het beoogde aantal leerlingen in groep 3 maal twee groepen), minus het aantal plaatsen dat wordt
ingenomen door kinderen van leden of personeel.
Toelating vindt vervolgens zo plaats dat ieder kalenderjaar zoveel mogelijk een gelijk aantal meisjes
en jongens telt. Kinderen die niet kunnen worden toegelaten worden op een wachtlijst geplaatst.
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De ouders of verzorgers krijgen van de definitieve toelating voor groep 1 een bevestiging per mail,
uiterlijk één half jaar voordat de leerling start.
PROCEDURE TOELATING EN WACHTLIJST GROEPEN 2 t/m 8
Bij toelating van leerlingen in de groepen 2 t/m 8 wordt rekening gehouden met het streven naar een
maximaal aantal leerlingen van 27 en met het streven om tot een gelijke verdeling tussen jongens en
meisjes te komen.
Voor iedere groep wordt een wachtlijst bijgehouden, waarbij de wachtlijst die ontstaan is bij de
vorming van groep 1 als basis dient. Indien er sprake is van een (of meer) mogelijkheid om een
leerling te plaatsen in een groep zullen de ouders/verzorgers van de eerstvolgende op de wachtlijst
benaderd worden om deze plek op te vullen op basis van volgorde van onderstaande criteria:
1. Kinderen van leden en kinderen van personeel;
2. Kinderen die reeds lid zijn geweest van de schoolvereniging (oud-leden);
3. Kinderen die als eerste van het gezin in groep 1 starten en binnen het postcodegebied (1405
en 1406) wonen;
4. Kinderen die vanuit het buitenland dan wel door een verhuizing binnen Nederland op zoek zijn
naar een nieuwe school (en verhuizend naar postcode 1405 of 1406);
5. Kinderen wonend in de buurt van de school (postcode 1405 en 1406);
6. Alle overige kinderen (overige postcodes).
Ouders van kinderen die lateraal instromen en in aanmerking komen voor toelating in het volgende
schooljaar worden uiterlijk eind juni van dat jaar per email op de hoogte gesteld. De plaats is alleen
beschikbaar voor de genoemde groep en het genoemde schooljaar. De ouders wordt verzocht om
binnen een week na verzending van de mail kenbaar te maken of de plaats wordt geaccepteerd.
Indien er niet wordt gereageerd binnen de gestelde termijn, wordt de plaats als niet geaccepteerd
beschouwd en wordt de volgende persoon op de wachtlijst van betreffende groep benaderd.
Kinderen van 13 jaar en ouder worden niet toegelaten, en voorts worden in groep 8 in principe geen
kinderen meer aangenomen tenzij sprake is van verhuizing en/of bijzondere omstandigheid.
Het is de verantwoordelijkheid van ouders/verzorgers om te zorgen dat de Gooilandschool het juiste e
mailadres heeft met betrekking tot correspondentie omtrent de wachtlijsten. Men kan achteraf geen
beroep doen op een veranderd e mailadres. Jaarlijks aan het begin van ieder schooljaar worden de
wachtlijsten opgeschoond, dat wil zeggen: ouders of verzorgers ontvangen in augustus een email en
moeten binnen 2 weken aangeven of zij hun kind op wachtlijst van betreffende groep willen laten
staan.
EERSTE DAG OP DE GOOILANDSCHOOL
Kinderen die zijn toegelaten in groep 1 kunnen starten op de dag dat zij 4 worden. Tot 6 weken voor
de zomervakantie starten deze 4-jarigen in de reguliere groepen 1/2. Kinderen die 4 worden in de 6
weken voorafgaand aan de zomervakantie raden wij af om dan nog in te stromen. De exacte
startdatum kan afwijken met het oog op vakanties, feestdagen e.d., en wordt in overleg met de
ouders vastgesteld.
Vanaf het moment dat een kind 3 jaar en 10 maanden oud is, mag het maximaal 4 dagdelen op
school komen wennen. Hierover kunnen de ouders afspraken maken met de groepsleerkracht.
Kinderen die worden toegelaten in een hogere groep dan groep 1 starten alleen met ingang van een
nieuw schooljaar. De directie kan echter besluiten tot een andere dag in overleg met de ouders.
De directie bepaalt in welke groep de leerling wordt geplaatst. Een voorkeur voor een
groepsleerkracht kan niet worden gegeven. De directie zal in overleg met de leerkrachten een
evenwichtige verdeling van leerlingen nastreven.
LATERALE INSTROMING
Alle kinderen die niet instromen in groep 1 maar lateraal instromen, komend van een andere
basisschool, worden (indien nodig) getoetst op de basisvakken door de Intern Begeleider van de
Gooilandschool. In overleg met directie, Intern Begeleider en ouders wordt besloten of een leerling
toegelaten kan worden en zo ja in welke groep.
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LEERLING MET BEPERKING(EN)
Ouders die toelating wensen voor een kind met ernstige gedragsproblemen of een handicap dienen dit
bij aanmelding aan te geven. In nauw overleg met de ouders zal de school vervolgens bepalen of de
school dit kind voldoende kansen en begeleiding kan bieden. Als zich naar het oordeel van het bestuur
en directie hoogstwaarschijnlijk leer- en gedragsproblemen zullen voordoen die de school niet kan
verwerken, dan behoudt het bestuur zich het recht voor om een kind niet toe te laten, dit ook in het
belang van het kind.
Voor het geval er sprake is van een handicap of leer- en/of gedragsproblemen van een reeds
toegelaten kind, die de school niet kan verwerken, behoudt het bestuur zich het recht voor om, na
advies te hebben ingewonnen bij directie, interne begeleider en groepsleerkracht, in goed overleg met
de ouders te besluiten dat de leerling beter naar een andere school kan worden overgeplaatst (zie
schorsing- en verwijderingsprotocol).
BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN - BESTUURSBEVOEGDHEID
Het bestuur kan conform de statuten in geval van bijzondere omstandigheden van het in dit
document bepaalde beleid afwijken. Bij weigering tot toelating door het bestuur staat beroep open op
de algemene ledenvergadering.
Aldus vastgesteld door het Bestuur in de bestuursvergadering van juni 2014.
Voorzitter
Tolleiv Trimborn

Penningmeester
Marijn Steegstra

Secretaris
Bert Sonneveld

Toelatingsbeleid Gooilandschool, pag. 3 van 3

Meentweg 44, 1405 JB Bussum, tel:035-6915994,
e-mail: administratie@gooilandschool.nl

