Aannamebeleid Gerardus Majella
De Gerardus Majella is een buurtschool in de wijk de Oosterhof in Vaassen. Er wordt een
toename van het aantal leerlingen buiten de gemeente Vaassen waargenomen (Leerlingen
stromen toe vanuit o.a. Apeldoorn en Beekbergen). Dit zou ten koste kunnen gaan van het aantal
plaatsen voor leerlingen uit de wijk Oosterhof, de Pirk en de Haere).
De Gerardus Majella wil thuisnabij onderwijs geven (zie schoolondersteuningsprofiel). Op
deze manier kunnen kinderen in hun eigen omgeving met hun eigen vrienden onderwijs
genieten.
Om thuisnabij onderwijs te kunnen blijven bieden, wil de Gerardus Majella in het ‘beleid
toelating nieuwe leerlingen’ specifiek aandacht besteden aan het gebied waar leerlingen
vandaan komen.
Doelstelling:
Leerlingen op de Gerardus Majella kunnen thuisnabij onderwijs genieten.
Beleid toelating nieuwe leerlingen.
We gaan als volgt om met de plaatsing van leerlingen:
Met betrekking tot de aanmelding:
● Vanaf 3 jaar mogen ouders hun kind aanmelden op de Gerardus Majella. Mocht u interesse hebben
in onze school dan kunt u dat kenbaar maken met een vooraanmelding. Het aantal
vooraanmeldingen geeft de school inzicht in hoeveel ouders geïnteresseerd zijn om hun kind ons
onderwijs te laten volgen. U kunt wettelijk geen rechten ontlenen aan een vooraanmelding. Vanaf
drie jaar kunt u uw kind officieel aanmelden.
● Aangemelde leerlingen worden op een wachtlijst geplaatst.
● Ouders vullen het aanmeldingsformulier in, met daarbij, indien nodig een document waaruit blijkt
dat het opgegeven adres ook daadwerkelijk het woonadres van de leerling is (gegevens worden
aangeleverd vanuit basisadministratie van de Gemeente).
● Wanneer u kind 3 jaar of ouder is vullen ouders het inschrijfformulier in en sturen ze overige
relevante gegevens mee (dit is vooral van toepassing op het moment dat leerlingen specifieke
onderwijs/zorgbehoeften hebben). Ouders zijn naar ons als school verplicht de documenten mee te
sturen die de school vraagt (informatieplicht) Voordat het kind geplaatst kan worden dient wederom
een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie te worden overlegd..
● School neemt contact op met de voorschoolse voorziening voor informatie over de te plaatsen
leerling (met toestemming van de ouders).
● Wanneer de school de leerling het onderwijs kan bieden dat past bij zijn
onderwijs/ondersteuningsbehoeften en de groepssamenstelling en groepsgrootte het toelaat
wordt de leerling geplaatst.
Stappenplan bij plaatsing/inschrijving:
Bij het plaatsen van leerlingen maken we gebruik van de volgende stappen om te bepalen of
we de leerling plaatsen:
● Broertjes en zusjes van leerlingen die op de Gerardus Majella zitten hebben voorrang op andere
leerlingen
● Leerlingen die binnen 5 kilometer van de Gerardus Majella wonen.
● De Gerardus Majella streeft naar een maximum van 27 leerlingen per groep (voor de onderbouw).
Op deze manier kan zij de leerlingen het onderwijs bieden, dat op basis van de leerlingpopulatie
nodig is.

De Gerardus Majella plaatst de volgende leerlingen niet:
● Leerlingen die niet zindelijk zijn worden niet geplaatst, tenzij er sprake is van een medische
indicatie van een arts (met gevraagd bewijs van een bevoegd arts).
● Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, die na zorgvuldig onderzoek niet blijken te passen
binnen het schoolondersteuningsprofiel van de school worden niet geplaatst. Het bevoegd gezag
zoekt samen met ouders naar een alternatieve, geschikte school voor deze leerling.
● Bij de plaatsing van een leerling wordt altijd gekeken naar de onderwijsbehoeften van de groep.
Daarbij wordt ook de specifieke onderwijsbehoefte van de leerling meegenomen. Indien deze niet
gegarandeerd kunnen worden, kan van het aantal leerlingen (27 leerlingen per groep) afgeweken
worden.

