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Toelatingsprocedure
Het komt voor dat het aantal aangemelde leerlingen hoger is dan we kunnen plaatsen. Daarom heeft
het bestuur ervoor gekozen een toelatingsregeling in te stellen. De regeling heeft primair betrekking
op kinderen die voor het eerst naar school gaan (4-jarigen).
Vooraanmelding
U meldt uw kind aan door het invullen van een vooraanmeldformulier via de website. U ontvangt per
e-mail een bevestiging hiervan. Het kind is hiermee op de voorlopige aanmeldingslijst geplaatst.
Toelating
Aan het eind van de maand waarin het kind 3 jaar wordt, stuurt de school de ouders die op de
voorlopige aanmeldingslijst staan per e-mail bericht of het kind wel of niet toegelaten wordt. Als er
plek is voor uw kind en u nog steeds op onze school wilt komen, vult u een formulier in dat u de
aangeboden plaats accepteert en stuurt u dit (binnen tien werkdagen) terug
naar info@woutertjepieterse.nl.
Op onze school is er plaats voor zestig leerlingen per jaar, die vier jaar worden. Per kwartaal worden
gemiddeld vijftien kleuters geplaatst. We hanteren de volgende criteria:
1. allereerst worden alle kinderen geplaatst van wie een oudere broer of zus op de school staat
ingeschreven. Indien deze groep groter is dan het aantal beschikbare plaatsen
van zestig leerlingen zal door loting worden vastgesteld wie wordt toegelaten;
2. vervolgens worden de kinderen die binnen het primaire bedieningsgebied van de school
wonen geplaatst. Het primaire bedieningsgebied wordt begrensd door (zie ook de kaart):
- de grens van Oegstgeest (Oegstgeest valt dus buiten het primaire bedieningsgebied);
- het water van de Haarlemmertrekvaart (dus exclusief de Haarlemmerweg), met als uitbreiding
het gedeelte begrensd door de Bakker Korffstraat, Floris Versterlaan, Gabriël Metzustraat (tot
aan de T- kruising met Floris Versterlaan) en de Haarlemmerweg (gedeelte na brug Willem de
Zwijgerlaan, nr. 49 t/m 63);
- de Rijnsburgersingel en Morssingel richting museum Volkenkunde tot de Plesmanlaan.
Indien deze groep groter is dan het aantal dan nog beschikbare plaatsen, zal door loting worden
vastgesteld wie wordt toegelaten;
3. ten slotte worden de kinderen geplaatst die buiten het primaire bedieningsgebied van de
school wonen. Indien deze groep groter is dan het aantal dan nog beschikbare plaatsten, zal door
loting worden vastgesteld wie wordt toegelaten.
N.B. m.b.t. tweelingen/meerlingen: indien het eerste kind is toegelaten, wordt/worden het/de
navolgende kind(eren) automatisch ook toegelaten.
De school heeft de mogelijkheid om in bijzondere omstandigheden kinderen bij voorrang te plaatsen.
Hierbij kan gedacht worden aan kinderen met een specifieke zorgbehoefte.
De ouders/verzorgers van een niet (direct) toegelaten leerling kunnen tegen het besluit bezwaar
maken bij het schoolbestuur.

Inschrijving
Ouders/verzorgers van kinderen die worden toegelaten moeten binnen tien dagen bevestigen dat zij
van de toelating van hun kind gebruik maken. Indien niet binnen tien dagen wordt
gereageerd, vervalt het recht op toelating en wordt de leerling op de wachtlijst geplaatst.
Na de bevestiging ontvangen ouders een aanmeldformulier waarmee de inschrijving officieel wordt.
Plaatsing
De leerling wordt geplaatst op de dag waarop hij/zij de leeftijd van vier jaar bereikt, of de
eerstvolgende schooldag daarna. Leerlingen die geboren zijn in de maanden juni, juli en augustus
starten na de zomervakantie.
Uitgangspunten voor de indeling van de kleuters
- Broertjes/zusjes kunnen worden geplaatst bij de leerkracht bij wie ook het vorige kind heeft
gezeten; kinderen komen niet bij hun oudere broer of zus in de groep.
- Er is een ongeveer gelijk aantal leerlingen in de groepen per jaargroep (groepen 0, 1 en 2)
- De verdeling jongens en meisjes wordt zo gelijk mogelijk gehouden.
- Het aantal kinderen met specifieke zorg wordt zo eerlijk mogelijk verdeeld.
Voorschoolse periode
De leerkracht van de groep waarin het kind geplaatst wordt, stuurt ongeveer zes weken voordat het
kind vier jaar wordt een uitnodiging om een aantal ochtenden te komen wennen. Ook ontvangen de
ouders een formulier 'Dit is mijn Kind' (een vragenlijst over de ontwikkeling van het kind), een
noodnummerformulier en een formulier waarmee toestemming wordt aangegeven voor het gebruik
van beeldmateriaal. Na de start volgt er een gesprek, waarbij het ingevulde formulier 'Dit is mijn Kind'
een leidraad is.
Ouders van kinderen die zijn geboren in de maanden juni, juli en augustus ontvangen in april/mei
bericht, samen met de hierboven genoemde formulieren. Het kind begint op de eerste dag na de
zomervakantie. We doen dit om een jongste kleuter een rustige start te geven. De kleutergroepen
zitten eind mei behoorlijk vol, waardoor de leerkrachten de kinderen onvoldoende aandacht kunnen
geven voor een goede start. In overleg kan er altijd een wenperiode (na de zomervakantie) worden
afgesproken.
Broertjes en zusjes komen niet bij elkaar in de klas. Voor ouders met een tweeling is er de
mogelijkheid om, in overleg, de kinderen juist wel bij elkaar te plaatsten.
Zij-instromers
Als uw kind al op een basisschool zit en u bijvoorbeeld vanwege verhuizing bij ons op school wilt
komen, dan maakt u dit kenbaar via het vooraanmeldformulier op onze website. Wij nemen
vervolgens contact met u op.
Het is goed om vooraf te weten dat, naast het maximum van 28 leerlingen per jaargroep, rekening
wordt gehouden met ondersteuningsniveaus zoals beschreven in het Zorgplan. Dat wil zeggen dat
plaatsing ook afhankelijk is van de mate van zorg die al aanwezig is in de groep. Meer informatie is te
vinden in het Zorgplan.

