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Inleiding 
 

Dalton IKC Klimboom is een school waar kinderen met plezier naartoe gaan. Als integraal kind centrum werken 
onderwijs en opvang samen vanuit een daltonvisie. Hiermee onderscheiden we ons van andere scholen in de buurt en 
weten we van betekenis te zijn. We zijn er dan ook trots op dat kinderen én ouders ons zo goed weten te vinden. 

 

Ons gebouw dateert uit 2018 en kenmerkt zich door een sfeervolle en open inrichting. Het biedt onze leerlingen de 
ruimte om samen of juist zelfstandig een plek te vinden. Met de inrichting van de lokalen en het gebruik van meubilair is 
rekening gehouden met de kernwaarden van ons daltononderwijs.  

 

Bovenstaande ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat het aantal leerlingen op IKC Klimboom enorm zijn gestegen. Dat 
is een mooie erkenning, maar kent tegelijkertijd ook een keerzijde. Het schoolgebouw bleek al tijdens de bouw te klein. 
Dit is een probleem wat zich binnen heel Zoetermeer afspeelt. Hierdoor zijn wij de afgelopen jaren genoodzaakt 
geweest om een deel van onze leerlingen in een dependance te plaatsen. Op IKC Klimboom vinden we dit geen 
wenselijke situatie en is het noodzakelijk om grenzen te stellen. De ambitie bestaat dan ook om binnen een aantal jaar 
terug te groeien naar één gebouw; het hoofdgebouw aan de Nesciohove.  

 

Om bovengenoemde ambitie kracht bij te zetten, is ervoor gekozen om de instroom van nieuwe leerlingen te reguleren. 
Dit doen we door actief aannamebeleid te voeren. Daarbij wordt uitgegaan van een aantal belangrijke uitgangspunten: 

 

• De drie kernwaarden van het openbaar onderwijs: gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting. Wat voor ons 
betekent dat iedereen welkom is en verschillen, of die nu gaan over cultuur, talenten, overtuigingen, of 
interesses, positief gewaardeerd worden. 

• De kwaliteit van ons onderwijs(aanbod) en de daltonvisie blijven gewaarborgd. 

• Alle kinderen krijgen in de nabije toekomst les in het gebouw aan de Nesciohove, waarbij wettelijk voldoende 
ruimte beschikbaar is. 

• In ons gebouw werken onderwijs en opvang nauw samen en is er een doorgaande lijn van 0 t/m 13 jaar. 

In dit document worden criteria voor toelating/aanname en weigering beschreven. Hierin wordt vastgesteld wanneer 

een kind plaatsbaar is op IKC Klimboom of beter op een andere (basis)school geplaatst kan worden. De aanmelding 

wordt op basis van de volgende criteria beoordeeld: 

1. Er is wettelijk voldoende ruimte beschikbaar; tenminste 3,5 m2 bruto vloeroppervlakte per leerling. 

2. De school kan de zorg bieden die de leerling nodig heeft. 

3. Plaatsing leidt redelijkerwijs niet tot verstoring van orde en rust. 

 
Tevens hopen we met dit beleid duidelijkheid te verschaffen voor belangstellenden, geïnteresseerden en/of de huidige 
ouders/verzorgers. Heeft u na het lezen van dit document aanvullende vragen, dan kunt u zich altijd tot een van de 
directieleden wenden. 
 
 
Directie IKC Klimboom 
Mandy Vermeer 
Sijmen Kosten 
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Situatie 
 
IKC Klimboom is de afgelopen jaren enorm in leerlingaantal gegroeid. Momenteel telt de basisschool twaalf 
onderwijsgroepen. In het hoofdgebouw (Nesciohove) is plaats voor tien onderwijsgroepen en op de dependance (Carry 
van Bruggehove) zijn twee onderwijsgroepen gehuisvest.  
 
Doel 
IKC Klimboom heeft als doel om geleidelijk te krimpen naar tien groepen, zodat alle kinderen les kunnen krijgen in 
hetzelfde gebouw aan de Nesciohove. De tien groepen hebben een streefgrootte van 28 leerlingen. Dit betekent dat er 
per schooljaar rond de 25 reguliere groep 1 leerlingen kunnen worden ingeschreven. Hiermee wordt de situatie 
gecreëerd dat de school gecontroleerd krimpt. 
 
Instroom in hogere groepen zal worden toegelaten als aan de volgende criteria kan worden voldaan: 

• De grens zorgzwaarte in de groep wordt niet overschreden. 

• De school kan de zorg bieden die het kind nodig heeft. 

• Plaatsing leidt redelijkerwijs niet tot verstoring van orde en rust in de groep. 
 

Meer informatie over de criteria voor toelating vindt u in het hoofdstuk Criteria voor toelating/aanname. 
 
Gevolgen 
Op IKC Klimboom hebben we een drietal criteria opgesteld waaraan voldaan moet worden bij de aanmelding. Het 
belangrijkste criterium is het kunnen bieden van de zorg passend bij ons ondersteuningsprofiel, zodat de 
onderwijskwaliteit gewaarborgd blijft. 
 
Op basis van deze criteria kunnen kinderen worden geweigerd of op een wachtlijst worden geplaatst. IKC Klimboom 
werkt daarnaast met een aantal voorrangsregels bij aanmelding. Deze worden op de volgende pagina nader toegelicht. 
Indien gewenst zal IKC Klimboom, in samenwerking met de gemeente, assisteren in het vinden van een andere 
basisschool. 
 
Indien IKC Klimboom gecontroleerd in leerlingenaantal zal dalen, heeft dit op den duur ook gevolgen in de 
personeelsformatie. Deze zal mee gaan krimpen. Personeelsleden van IKC Klimboom hebben een bestuursaanstelling 
waardoor zij de mogelijkheid hebben om elders binnen Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer (OPOZ) hun 
werkzaamheden te vervolgen. Daarnaast wordt jaarlijks de afvloeiingslijst geactualiseerd.  
 
Een belangrijke gevolg is dat met de invoering van dit beleidsplan wordt gewerkt met een leerlingplafond. Dit 
betekent dat er voor de komende jaren geen/beperkte plaatsen beschikbaar zijn voor vierjarigen. Op deze manier 
ontstaat een tussenperiode waarna dit beleid actief wordt. Jaarlijks wordt geactualiseerd hoeveel beschikbare 
plekken er zijn. 
 
Schooljaar 2022-2023:  0 plekken beschikbaar in groep 1 
Schooljaar 2023-2024:  0 plekken beschikbaar in groep 1 
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Aanmelding 
 
Een kind wordt op IKC Klimboom aangemeld na het inleveren van een volledig ingevuld aanmeldingsformulier. Dit kan 
vanaf de dag dat uw kind drie jaar is. Het is gebruikelijk dat u voor eventuele (voor-)aanmelding wordt geïnformeerd 
over de procedure met betrekking tot inschrijving en toelating/aanname. Hiervoor organiseren we vierjaarlijks de 
zogenoemde kennismakingsbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomst krijgen ouders/verzorgers uitleg over de visie, 
werkwijze en organisatie op IKC Klimboom en maken we kennis met elkaar. We beantwoorden graag uw vragen en 
laten door kinderen een rondleiding verzorgen, zodat u sfeer kunt proeven en een goede indruk krijgt.  
Geïnteresseerden en belangstellenden dienen zich vooraf per e-mail aan te melden voor kennismakingsbijeenkomst 
(klimboom@opoz.nl). Belangrijk hierbij is om de naam en geboortedatum te vermelden en of er sprake is van een 
voorrangsregel. 
 
Indien u besluit uw kind te willen aanmelden dan stuurt u ons het aanmeldformulier dat u heeft ontvangen tijdens de 
kennismakingsbijeenkomst. Voor de kans op toelating maakt het niet uit of u hierbij op de eerste of de laatste dag van 
de aanmeldperiode uw aanmeldformulier inlevert. Deze worden behandeld alsof ze gelijktijdig zijn ingeleverd. 
 
Wij hanteren bij een eventuele aanname drie verschillende voorrangsregels: Eerst plaatsen we de kinderen die voldoen 
aan de eerste voorrangsregel, wanneer er daarna nog plek is worden de kinderen die voldoen aan de tweede 
voorrangsregel geplaatst, enzovoort. De voorrangsregels zijn geen garantie tot plaatsing. Als er daarna nog plaatsen 
over zijn, wordt er geloot tussen de kinderen zonder voorrangsregels. 
 
Vastgestelde aanmeldperioden 
Op IKC Klimboom wordt gebruik gemaakt van vaste momenten waarop u uw kind kunt aanmelden. Per schooljaar zijn er 
vier aanmeldperiodes. U meldt uw kind aan in de periode waarin uw kind 3 jaar wordt. 
 

Uw kind wordt drie jaar in de 
periode 

U bent welkom op de kennismakings- 
bijeenkomst: 

U meldt uw kind aan op de 
basisschool in de periode: 

1 juli t/m 30 september  begin september   12 september t/m 30 september  
  

1 oktober t/m  31 december  begin december  
  

12 december t/m 31 december  

1 januari t/m 31 maart begin maart  12 maart t/m 31 maart 
  

1 april t/m 30 juni  begin juni  8 juni t/m 23 juni 
  

* de exacte data zijn te vinden op onze website: www.ikcklimboom.nl 
 
Voorrangsregels 
Na de sluitingsdatum van een aanmeldperiode worden de aanmeldingen doorgenomen en getoetst aan de 
voorrangsregels. De hieronder beschreven voorrangsregels zijn opgesomd naar zwaarte. 
 
1. Oudere broer of zus op de basisschool 
Op het moment dat het aangemelde kind vier jaar wordt, zit er een oudere broer of zus op IKC Klimboom 
Mits er een beschikbare plek is , krijgen deze kinderen als eerste voorrang. 
 
2. Kind op het IKC 
Het kind zit op moment van aanmelden op de basisschool tenminste 12 maanden bij de kinderopvangorganisatie Junis, 
wat onderdeel uitmaakt van Integraal Kindcentrum (IKC) Klimboom. 
Deze kinderen krijgen voorrang, nadat alle kinderen zijn geplaatst met voorrang vanwege een oudere broer of zus op IKC 
Klimboom. 
 
3. Kinderen die wonen in/verhuizen naar de wijk Buytenwegh De Leyens 
Kinderen die in de wijk Buytenwegh De Leyens wonen hebben voorrang op kinderen uit andere wijken. Kinderen die op 
zoek zijn naar een nieuwe school, omdat zij verhuizen naar de wijk Buytenwegh De Leyens hebben voorrang op 
kinderen die al op een andere school in Buytenwegh De Leyens zitten, maar om welke reden dan ook een andere school 
zoeken. 
Deze kinderen krijgen voorrang, nadat alle kinderen zijn geplaatst met voorrang volgens punt 1 en punt 2. 

http://www.ikcklimboom.nl/


 

 
6 

Ja 

Werkwijze bij aanmelding van uw kind op IKC Klimboom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
Oriëntatie 

- Neem contact op met de basisschool. 
- IKC Klimboom maakt een afspraak met u (en uw kind) voor een oriënterend gesprek en een 

rondleiding. 

2 
Aanmelden 

- U meldt uw kind aan in een vaste aanmeldperiode. 
- Aan het einde van de aanmeldperiode worden alle aanmeldingen binnen één periode 

behandeld alsof ze tegelijkertijd zijn ingeleverd. 
- Binnen zes weken hoort u of er plek is. Indien uw kind meer ondersteuning nodig heeft, 

dan kan de school vier weken meer tijd nemen om te onderzoeken of dit mogelijk is. 

3 
Voorrangsprocedure 

- De voorrangsprocedure treedt alleen in werking bij meer dan beschikbare plaatsen. Ouders 
kunnen indien gewenst gebruik maken van de wachtlijst. 

- De basisschool neemt contact met u op om te vertellen of er wel/geen plek beschikbaar is. 

4 
Onderwijsbehoeften 

- U ontvangt van de basisschool een zorgformulier. 
- Na ontvangt van het zorgformulier (binnen twee weken!) wordt er een (telefonisch) 

gesprek  gepland tussen de intern begeleider en ouders. 
- Nadat de school alle relevante informatie over uw kind heeft verzameld, vindt er overleg 

plaats tussen de directie van de basisschool en Adviseur onderwijs & kwaliteit / Intern 
begeleider. Tijdens dit overleg wordt bepaald of uw kind ingeschreven kan worden op IKC 
Klimboom aan de hand van de criteria voor aanmelding. 

- Na het overleg waarin besloten is of uw kind ingeschreven kan worden op de basisschool, 
zal de school spoedig contact met u opnemen om u het besluit mede te delen. 

Scenario 1 
 

Met het beeld dat de basisschool heeft, 
wordt verwacht dat uw kind de 
basisschool zonder problemen zal 
doorlopen. 
 
 
 

Scenario 2 
 

Met het beeld dat de basisschool 
heeft, wordt verwacht dat uw kind een 
extra ondersteuningsbehoefte heeft 
om de basisschool te doorlopen. Kan 
IKC Klimboom tegemoet komen aan de 
ondersteuningsbehoeften van uw kind? 

Uw kind wordt 
geplaatst op 
basisschool IKC 
Klimboom. 

Uw kind wordt geplaatst 
op basisschool IKC 
Klimboom. Er wordt een 
plan voor de juiste 
ondersteuning van uw 
kind gemaakt. 

5 
Inschrijven en 

plaatsen 
 

Begeleiding naar 
andere 

(basis)school. 

Er zal gezocht 
worden naar een 
passende 
(basis)school voor 
uw kind. 

Nee 



 

 
7 

Toelatingsprocedure start basisschool 
Als uw kind drie jaar is, kunt u het aanmelden. Voorafgaand aan de aanmelding vinden er kennismakingsbijeenkomsten 
plaats. Tijdens deze bijeenkomsten krijgt u informatie over de visie en werkwijze van IKC Klimboom. 
 
Op IKC Klimboom dient u zich aan te melden in de vastgestelde aanmeldperiode. Voor de kans op toelating maakt het 
niet uit of u hierbij op de eerste of de laatste dag van de aanmeldperiode uw aanmeldformulier inlevert. Alle kinderen 
die zich aanmelden op onze basisschool, in één aanmeldperiode, worden behandeld alsof ze gelijktijdig zijn ingeleverd. 

 

Wanneer er minder aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen, wordt er met alle ouders een (telefonisch) gesprek 

ingepland om de ontwikkelingsbehoeften van uw kind in kaart te brengen. Dit doen wij aan de hand van een 

zorgformulier. Tijdens dit gesprek zal er onder andere om aanvullende informatie gevraagd worden over uw kind. 

Eventueel zal de basisschool contact opnemen met bijvoorbeeld het kinderdagverblijf. Dit met als doel om een zo 

compleet mogelijk beeld van het kind te krijgen. 

Soms krijgt IKC Klimboom meer aanmeldingen dan er plaats is. Er gelden een drietal voorrangsregels. Eerst worden 

ouders met kinderen die binnen de voorrangsregels vallen uitgenodigd voor een gesprek om de ontwikkelingsbehoeften 

in kaart te brengen. De overige ouders kunnen op de wachtlijst worden geplaatst. Mocht er een plek vrijkomen dan 

wordt middels loting bepaald wie van de wachtlijst wordt benaderd. 

Binnen zes weken hoort u of er plek is. Indien uw kind extra ondersteuning nodig heeft, dan kan de school vier weken 

extra tijd nemen om te onderzoeken of dit mogelijk is. Soms kan de school de ondersteuning niet geven. Dan helpt zij 

met het vinden van een geschikte andere school. 

 
Zodra u een bevestiging van inschrijving heeft ontvangen, bent u zeker van een plek. Intern wordt afgesproken in welke 
groep een leerling wordt geplaatst. Hier maken wij zorgvuldige afwegingen in, waarna we u informeren in welke groep 
uw kind wordt geplaatst. 

 
Nadat het kind is ingeschreven zal er voorafgaand aan de eerste schooldag een gesprek plaatsvinden tussen ouders en 

groepsleerkracht(en). Bijzonderheden worden door de basisschool vastgelegd. Tevens worden er wenmomenten 

afgesproken. In de maand december en drie weken voor de zomervakantie zijn er geen wenmomenten. 

 
Toelatingsprocedure zij-instroom / overstap van de basisschool 

Wanneer u denkt de overstap te willen maken naar IKC Klimboom voor uw kind, in verband met een verhuizing of een 

andere reden, neemt u contact op met de directie. Bij een eventuele overstap van een andere basisschool volgen wij de 

volgende procedure: 

 

In eerste instantie wordt gekeken of er in de groep waar het kind eventueel geplaatst gaat worden ruimte is volgens de 

criteria. Mocht er plek zijn, dan stellen ouders de directie van de huidige school op de hoogte van hun wens om van 

basisschool te wisselen. Vervolgens vindt er een gesprek plaats tussen ouders en directie van IKC Klimboom waarin 

wordt uitgelegd waarom u uw kind op een andere school wilt plaatsen. 

 

Voordat tot deze plaatsing over kan worden gegaan, geven de ouders toestemming om contact te mogen opnemen 

met de laatst bezochte school. Op basis van het gesprek met ouders, het gesprek met de oude school, het dossier en 

een eventuele observatie wordt besloten of het kind extra zorg behoeft. Het advies van de huidige basisschool over 

eventueel doubleren of verwijzing naar speciaal (basis)onderwijs wordt over het algemeen opgevolgd. Wanneer blijkt 

dat uw kind extra onderwijsbehoeften heeft, beoordelen wij eerst in samenspraak met de intern begeleiders van onze 

school of wij de zorg kunnen bieden die uw kind nodig heeft.  

 

Het besluit over toelating kent de volgende opties:  

- Toelating; er is plek op IKC Klimboom en wij kunnen aan de onderwijsbehoeften van uw kind voldoen.  

- Weigering; de onderwijsbehoefte van het aangemelde kind past niet binnen de zorgcapaciteit en 

onderwijskundige mogelijkheden van de school.  

 

Wanneer uw kind wordt toegelaten ontvangen wij van de oude school een onderwijskundig rapport. Voorafgaand aan 

de plaatsing is het mogelijk dat uw kind komt wennen om kennis te maken met de nieuwe leerkracht en de groep. 
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Criteria voor toelating/aanname 
 

Elk schooljaar bepaalt de directie van IKC Klimboom in samenspraak met de intern begeleider hoeveel groep 1 
leerlingen er ingeschreven kunnen worden en in welke groepen er wel/geen zij-instromers geplaatst kunnen worden. 
Daarbij zijn de volgende criteria opgesteld: 
 

1. De beschikbare ruimte 
2. De groepsgrootte a.d.h.v. de zorgbehoefte 
3. Ordeverstoring 

 
Op basis van deze criteria kunnen kinderen worden geweigerd of op een wachtlijst worden geplaatst. Bij het plaatsen 
op een wachtlijst worden verschillende voorrangsregels gehanteerd welke eerder in dit beleidsstuk zijn toegelicht. 
Wanneer een kind niet op IKC Klimboom geplaatst kan worden, zal de school, indien gewenst, assisteren in het vinden 
van een andere basisschool. 
 
De beschikbare ruimte 
Voor scholen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs zijn er normen voor minimumruimte per leerling. De 
minimale ruimte per leerling wordt uitgedrukt in bruto vloeroppervlakte in vierkante meter (m2) per leerling. Bruto 
vloeroppervlakte is het vloeroppervlak van het hele schoolgebouw. Dus inclusief ruimten als gangen, trappen en 
toiletten. 
 
Basisscholen hebben minimaal een bruto vloeroppervlak van 3,5 m2 per leerling. 
 
In 2018 heeft IKC Klimboom een nieuw gebouw gekregen met 10 klaslokalen. Aal tijdens de bouw bleek al snel dat dit 
onvoldoende capaciteit bood. Hierdoor zijn we genoodzaakt om gebruik te maken van een dependance. Dit laatste is 
niet wenselijk. Dit heeft als gevolg dat we terug groeien naar 10 klaslokalen en dus maximaal 10 onderwijsgroepen. 
 
Belangrijk is dat er binnen een redelijke afstand een andere openbare school is. Door de weigering is uw kind dus niet 
van openbaar onderwijs verstoken. Als er geen andere openbare school is, kan het bevoegd gezag de toelating dus niet 
weigeren op grond van het feit dat de school vol is. Het bevoegd gezag zal in dit geval op zeer korte termijn - in 
samenspraak met de gemeente Zoetermeer- voor opnamecapaciteit moeten zorgen. 

 
Groepsgrootte a.d.h.v. de zorgbehoefte 
Het aantal kinderen in een groep die extra zorg behoeft, is mede bepalend voor het bepalen van de groepsgrootte. Op 
basis van de door u verstrekte gegeven en (indien van toepassing) de gegevens verkregen van de huidige basisschool, 
wordt de eventuele zorgbehoefte van uw kind in kaart gebracht. Aan de hand van onderstaand model wordt de 
mogelijkheid tot plaatsing op IKC Klimboom bekeken. 
 

Niveau Leerling in niveau van zorg Leerlinggewicht 

0 Voor iedere leerling 1 

1 Algemene zorg door de groepsleerkracht + 0 

2 Extra leerlingenzorg binnen de groep bij stagnatie 
(remediëring of verrijking buiten de grenzen van de methode) 

+ 0 

3 Speciale leerlingenzorg binnen de groep bij uitval en doublure 
(extra zorg door interne deskundigen, individueel handelingsplan). 

+ 0,5 

4 Speciale zorg met externe hulp (individueel handelingsplan). + 1 

5 Aanmelding, plaatsing of terugplaatsing op een school voor SBO of SO of plaatsing in een 
bijzondere vorm van voortgezet onderwijs (schakelklas, LWOO of PrO) en/of de leerling 
met een leerlinggebonden financiering. 

+ 2 

Grens zorgzwaarte per onderbouwgroep (groep 1 t/m 4) > 28 of 
25% meer dan 
leerlingaantal 

Grens zorgzwaarte per bovenbouwgroep (groep 5 t/m 8) > 28 of 
25% meer dan 
leerlingaantal 
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Voorbeeld: 

Een leerling wordt aangemeld voor groep 3. Op zijn huidige basisschool is hij in groep 3 blijven zitten. De leerling zal 

groep 3 dus voor de tweede keer doen. Hiermee valt de leerling onder niveau 3, wat betekent dat hij een leerlinggewicht 

heeft van 1,5. 

De groep 3 op de school van aanmelding bestaat uit 22 leerlingen, waarvan twee leerlingen met een leerlingebonden 

financiering. Deze leerlingen hebben ieder een gewicht van 1 + 2= 3. 

Het totale leerlinggewicht van groep 3 wordt als volgt berekend: 

22 (aantal leerlingen) + 2 + 2 (leerlinggebonden financiering) = 26. 
 

Indien de aangemelde leerling met een gewicht van 1,5 zouden worden toegelaten, krijgt de klas een totaal 

leerlinggewicht van 27,5. Dit gewicht valt binnen de gestelde norm van 28. 

De leerling zal dus worden toegelaten. 

 
Wanneer de zorgbehoefte de norm overschrijdt, zal de aangemelde leerling in het team besproken worden. Het 

team zal een advies uitbrengen aan de directeur. 

Bij het formuleren van dit advies wordt ook rekening gehouden met de volgende factoren: 
 

- Heeft uw kind al broertjes of zusjes bij ons op school? 

- Is er sprake van aanmelding door verhuizing? 

- Is er een mogelijkheid tot extra begeleiding? 

- Hoe staat het met het sociaal pedagogische klimaat in de groep? 
 

Indien het ondanks de overschrijding van de gestelde norm toch voldoende kansen ziet om de aangemelde leerling goed 
onderwijs te kunnen bieden, kan alsnog een positief advies aan de directie worden gegeven. 
 
Elk schooljaar wordt bekeken hoeveel leerlingen in groep 1 kunnen instromen om terug te groeien naar 10 groepen. Het 
kan dus zijn dat de grens zorgzwaarte bij de kleuterklassen op grond hiervan naar beneden wordt aangepast. 

 
Toelating vluchtelingen/leerlingen die de Nederlandse taal niet beheersen 

De procedure van toelating voor kinderen die korter dan een jaar in Nederland verblijven is gelijk aan de 

toelatingsprocedure zoals hierboven is beschreven. Op basis van de informatie van de huidige basisschool, 

kinderdagverblijf en/of ouders wordt bekeken of uw kind in een groep met leeftijdsgenoten kan worden 

geplaatst. Daarnaast wordt een analyse gemaakt van de extra zorg die uw kind nodig heeft om zich de 

Nederlandse taal eigen te maken. 

 

Indien IKC Klimboom voldoende kansen ziet om uw kind goed onderwijs te bieden, zal worden besloten tot 

toelating. Indien wij onvoldoende mogelijkheden hebben om uw kind extra te ondersteunen in de groep, 

zullen wij uw kind helaas moeten weigeren. Immers hebben we dan geen passende plek.  

 

Een eventueel advies tot plaatsing in de taalklas op IKC Meerpaal, onderdeel van Stichting OPOZ, kan een 

onderdeel van het besluit zijn. Wanneer het kind na het volgen van deze taalklas de Nederlandse taal 

voldoende heeft eigen gemaakt, kan het betreffende kind eventueel op onze school worden geplaatst, mits 

er voldoende plek is en aan alle criteria voor toelating kan worden voldaan. 

 
Ordeverstoring 

Indien sprake is van een te verwachten ernstige verstoring van rust en orde (het gedrag van het kind, maar 

ook om het gedrag van de ouders), kan een kind geweigerd worden. Dit kan worden verwacht op twee 

manieren: 

1. Ouders geven op voorhand aan dat zij of hun kind zich niet aan de gedragsregels van IKC Klimboom willen 
houden.  

2. De aanmelding is onderdeel van een verwijderingsprocedure van een andere basisschool. De school zal moet 
motiveren waarom de overtuiging bestaat dat het kind de orde en de rust op de basisschool zal verstoren. De 
geldende gedragsregels zijn het toetsingskader, samen met de vraag of de basisschool, voor zover aan de orde, 
de vereiste opvang kan bieden en zo nodig daarvoor organisatorische en/of personele aanpassingen moet en kan 
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doorvoeren. De criteria voor  verwijdering van een leerling kunnen een leidraad zijn bij het besluit de toelating te 
weigeren wegens ernstige verstoring van rust en orde. 

 
Besluit tot plaatsing of weigering 

Indien wordt besloten tot toelating/aanname van uw kind, krijgt u hiervan een bevestiging. Dit kan 

telefonisch, per e-mail of schriftelijk. 

Indien er sprake is van weigering vanwege één van de overige criteria zoals hierboven benoemd, zal er 

een (telefonisch)gesprek plaatsvinden met de directie en wordt er door de directie een melding gemaakt 

bij het College van Bestuur van Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer (OPOZ). Het gaat hier niet om 

wie er geweigerd is. De melding dat er een leerling geweigerd is, inclusief motivatie, is voldoende. 
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