
 

 
 

Aanname beleid Kind Centrum Berglaren 

 
Wat verstaan we onder een aannamebeleid? 

We spreken van aannamebeleid op onze school omdat we afspraken hebben 
gemaakt over de toelating van leerlingen op onze school. 

 
Inleiding 
KC Berglaren heet alle kinderen in de leeftijdsgroepen 0 t/m 13 jaar welkom.  

 
In de wijk 

In principe plaatsen we alle leerlingen uit de wijken Berglaren, Paashoef 
Molenakker, Oliemolen, Gemert centrum en de woonwagenkampen in Gemert en 
Handel. Wij vinden het belangrijk dat kinderen in de wijk waar ze wonen ook 

naar school gaan.  
 

Buiten de wijk 
Kinderen buiten onze wijk zijn ook welkom, maar we zullen dan zorgvuldig 
kijken: 

-  waarom het kind niet naar de eigen wijkschool gaat  
-  waarom ze voor onze school kiezen 

-  of de draagkracht binnen een groep dat toe laat 
Door bepaalde omstandigheden kan het zijn dat we een kind niet kunnen 
plaatsen omdat de draagkracht van de groep het maximum heeft bereikt of dat 

we niet kunnen bieden wat het kind nodig heeft. Hierover gaan we dan in 
gesprek met ouders. We zullen onze keuze zorgvuldig toelichten. 

 
Aanmeldprocedure 

Ouders zijn altijd van harte welkom voor een kennismaking met ons 

kindcentrum. Daarvoor kan een afspraak gemaakt worden met de directeur. 

Ouders kunnen hun kinderen ook aanmelden via de website van KC Berglaren. 

De directeur neemt contact op voor het maken van een afspraak voor een 

gesprek. Als de ouders besluiten hun kind in te willen schrijven wordt hiervoor 

het (voor)aanmeldformulier gebruikt. Dat formulier wordt na dat gesprek 

meegegeven. Hierop dienen de ouders o.a. in te vullen of er eventuele medische 

problemen of specifieke ondersteunings-behoeften zijn bij hun kind. Dit formulier 

dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld en ondertekend aan de 

school geretourneerd te worden. Na aanmelding volgt een gesprek met de intern 

begeleider. 
Indien een kind afkomstig is van een andere school wordt door de intern 

begeleider informatie opgevraagd op bij ouders, vorige school, peuterspeelzaal, 



kinderdagverblijf en evt. andere betrokkenen. Evt. worden andere deskundigen 

ingeschakeld i.v.m. het besluit tot toelating.  
 
 

Redenen om een toelating te weigeren: 

1. In het belang van de leerling 

Als wij niet kunnen voldoen aan de hulpvraag van de betreffende 

leerling. Dat blijkt uit een onderwijskundig rapport en/of de 
voorgeschiedenis van de leerling. Eventueel kan ook besloten worden om 

de aanname van de leerling aan voorwaarden te koppelen. Deze 
voorwaarden worden door het managementteam van de school opgesteld 
en aan de ouders voorgelegd. Als zij akkoord gaan met deze voorwaarden 

zullen zij deze dienen te ondertekenen. Dit zal per situatie bekeken 
worden. 

2. In het belang van de school 

Didactische problemen. Als door de aard van de problematiek van de 

aangemelde leerling  het voor ons binnen de beoogde jaargroep niet 
mogelijk is om de leerling die kwaliteit onderwijs te bieden waar de 

leerling recht op heeft. 

Als na plaatsing van de aangemelde leerling de kwaliteit van het onderwijs 
aan de reeds ingeschreven leerlingen niet meer te garanderen is. 

Als de school niet beschikt over de benodigde didactische hulpmiddelen 

en/of kennis die nodig zijn voor de begeleiding van de specifieke 
onderwijsproblematiek van de aangemelde leerling en niet binnen 
afzienbare tijd aan de vraag naar deze kennis en middelen kan voorzien 

om de aangemelde leerling zich optimaal te laten ontwikkelen. 

Huisvestingsproblemen. Als de school vol zit en aanname zou leiden tot 
een voor de school onacceptabele groepsgrootte. Die acceptabele 

groepsgrootte is ook zeer afhankelijk van  de samenstelling van de groep 
en kan dus niet louter cijfermatig worden vastgesteld. 

Als de door ouders/verzorgers op het voorlopig inschrijfformulier ingevulde 

gegevens niet volledig of incorrect zijn ingevuld en die ontbrekende 
gegevens er volgens de school de oorzaak van zijn dat het kind daardoor 
op onze school beperkt wordt in zijn ontwikkelingsmogelijkheden, dan zien 

wij de inschrijving als bewust gefraudeerd en beschouwen wij die 
inschrijving als ongeldig. Dan zal de leerling door ons  als niet 

ingeschreven worden beschouwd en zal hem/haar de toegang tot de 
school worden ontzegd en zal de ouders worden gevraagd hun kind aan te 
melden op een andere school. 

  

 



 

 
 

 


