Toelatingsbeleid Stichting Panta Rhei - December 2018
Inleiding
De scholen van Panta Rhei zijn in vier verschillende gemeentes gevestigd: Den Haag, LeidschendamVoorburg, Voorschoten en Oegstgeest. Binnen Leidschendam-Voorburg en Den Haag zijn op
gemeentelijk niveau afspraken gemaakt rond aanmelden en toelaten. In Den Haag wordt gewerkt
volgens de aanmeldprocedure ‘één-aanmeldleeftijd’. Voor nadere informatie zie de websites van
beide gemeentes.
In dit beleidsdocument gaat het om de beleidskaders waarbinnen de Panta Rhei-scholen hun eigen
schoolbeleid vaststellen en uitvoeren.
De bestaande wet- en regelgeving is maatgevend. Deze is opgenomen in paragraaf 2 van dit
document.

1.

Kaders bij aanmelden en toelaten van leerlingen

1.1
Kaders toelatingsbeleid voor vierjarigen op Panta Rhei-scholen
De school draagt er zorg voor dat op het (voor-)aanmeldformulier alleen die gegevens gevraagd
worden die voor de aanmelding relevant zijn.

1. Het staat ouders vrij om vanaf de geboorte van hun kind een vooraanmelding te
doen op de school van eigen keuze. Ouders worden bij het doen van een
vooraanmelding schriftelijk op de hoogte gesteld van het feit dat:
a. Het vooraanmeldingsformulier door een van de ouders ondertekend moet
zijn.
b. Een vooraanmelding geen wettelijke basis heeft en dat de school geen
beslissing – en dus ook geen voorlopige beslissing tot toelating – mag nemen
over deze aanmelding.
c. Ouders kunnen vanaf 3 jaar de vooraanmelding omzetten in een definitieve
aanmelding.
2. Leerlingen die na het bereiken van de leeftijd van drie jaar aangemeld worden,
worden door de school aan de aanmeldlijst toegevoegd.
- Het aanmeldingsformulier moet door beide ouders ondertekend zijn. Indien dit niet
mogelijk is, geeft de ouder bij de school aan waarom aanmelding door beide ouders
niet mogelijk is en levert stukken aan waaruit blijkt dat gezamenlijke ondertekening
niet mogelijk of niet van toepassing is (bijvoorbeeld wanneer er geen sprake is van
gezamenlijk gezag).

-

Als ouders willen dat het kind vanaf de 4e verjaardag start op de school, dan, indien
mogelijk, vindt de schriftelijke aanmelding plaats uiterlijk 10 weken voor deze dag.
Op het aanmeldformulier geven ouders aan of hun kind een specifieke
ondersteuningsbehoefte heeft.
Door de school wordt duidelijk gemaakt dat aanmelden niet hetzelfde is als recht op
toelating.

3. De aanmeldlijst wordt als volgt opgesteld:
- Leerlingen worden op de aanmeldlijst geplaatst.
- Het staat scholen vrij eigen voorrangsregels te hanteren zolang deze regels helder en
eenduidig geformuleerd zijn, zonder uitzondering toegepast worden en openbaar
gemaakt zijn via (voor-)aanmeldformulier, schoolgids en website. In het
toelatingsbeleid van de school moet precies omschreven staan hoe voorrangsregels
de volgorde op de aanmeldlijst en een eventuele wachtlijst bepalen.
- De beslissing tot toelating wordt als volgt genomen:
Situatie 1: de school verwacht niet boven het maximaal aan te nemen leerlingen uit te komen
of gaat alle aangemelde leerlingen plaatsen

o Vanaf de dag waarop het kind de leeftijd van 3 jaar heeft bereikt, kunnen
ouders het kind aanmelden voor toelating.
o De school mag bij de aanmelding (dus na het bereiken van de leeftijd van 3
jaar) meteen schriftelijk toezeggen aan de ouders dat hun kind toegelaten is.
De school vraagt vervolgens de ouder om eventuele andere scholen waar het
kind aangemeld is te berichten dat de leerling een onderwijsplaats heeft.
o Als de leerling een ondersteuningsbehoefte heeft, past de school de
zorgplicht toe. Binnen zes weken beslist de school of het kind al dan niet
wordt toegelaten (zie art. 40 lid 6 WPO) en neemt hierbij de eventuele extra
ondersteuningsbehoefte van het kind in aanmerking (zie art. 40 lid 3 en 4
WPO). Deze termijn kan indien nodig vier weken worden verlengd. Ouders
wordt verzocht de school alle relevante informatie om de eventuele extra
ondersteuningsbehoefte van het kind vast te stellen, te verstrekken. Wanneer
er een schriftelijk advies - gericht op het (schoolse) functioneren van het kind
en op basis van onderzoeksgegevens van derden - aanwezig is, wordt ouders
hierin inzage te verstrekken. Ook wordt ouders gevraagd te melden of en zo
ja wanneer onderzoeken m.b.t. het schoolse functioneren van hun kind
gaande zijn of binnen afzienbare tijd plaats zullen vinden. Van het
toelatingsbesluit worden de ouders schriftelijk in kennis gesteld. Als besloten
wordt de leerling niet toe te laten, gaat de school op zoek naar een passende
school voor het kind. Dit kan ook een school voor speciaal (basis)onderwijs
zijn.
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Situatie 2: de school verwacht meer aanmeldingen dan plaatsen te hebben

a. Een beslissing voor toelating kan pas genomen worden nadat het kind de leeftijd van
drie jaar heeft bereikt.
b. De school zet alle aangemelde leerlingen op de aanmeldlijst.
c. In het jaar dat de leerlingen van deze lijst drie jaar worden, wordt bepaald welke
leerlingen toegelaten kunnen worden:
1. De school heeft vaste regels over het aantal leerlingen dat toegelaten kan
worden en communiceert hierover transparant in het eigen toelatingsbeleid.
2. De school bepaalt per periode welke leerlingen van de aanmeldlijst in de
afgelopen periode drie jaar zijn geworden en zet deze leerlingen op volgorde,
conform eventuele voorrangsregels.
3. Als er meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen zijn dan geldt voor alle
Panta Rhei-scholen als eerste indelingscriterium: Kinderen van wie een
broertje of zusje al op de betreffende school geplaatst is of waarvan één van
de ouders een dienstverband heeft bij Panta Rhei, mits tijdig aangemeld én
de maximale groepsbezetting mag niet worden overschreden.
4. Vervolgens laat de school het vooraf afgesproken maximaal aantal leerlingen
toe van de hierboven genoemde periode-aanmeldlijst en bericht deze ouders
over de toelating. De school vraagt vervolgens de ouder om eventuele andere
scholen waar het kind aangemeld is, te berichten dat de leerling een
onderwijsplaats heeft.
5. Als de leerling een ondersteuningsbehoefte heeft, past de school de
zorgplicht toe. Binnen zes weken beslist de school of het kind al dan niet
wordt toegelaten (zie art. 40 lid 6 WPO) en neemt hierbij de eventuele extra
ondersteuningsbehoefte van het kind in aanmerking (zie art. 40 lid 3 en 4
WPO). Deze termijn kan indien nodig vier weken worden verlengd. Ouders
wordt verzocht de school alle relevante informatie om de eventuele extra
ondersteuningsbehoefte van het kind vast te stellen, te verstrekken. Wanneer
er een schriftelijk advies - gericht op het (schoolse) functioneren van het kind
en op basis van onderzoeksgegevens van derden - aanwezig is, wordt ouders
gevraagd hierin inzage te verstrekken. Ook wordt ouders gevraagd te melden
of en zo ja wanneer onderzoeken m.b.t. het schoolse functioneren van hun
kind gaande zijn of binnen afzienbare tijd plaats zullen vinden. Van het
toelatingsbesluit worden de ouders schriftelijk in kennis gesteld. Als besloten
wordt de leerling niet toe te laten, gaat de school op zoek naar een passende
school voor het kind. Dit kan ook een school voor speciaal (basis)onderwijs
zijn.
6. Het is de school toegestaan om de ouders de mogelijkheid te bieden om hun
kind op een wachtlijst te laten staan. De school heeft geen zorgplicht t.a.v.
leerlingen die niet geplaatst kunnen worden.
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Wanneer mag een school toelating weigeren en hoe is dan de zorgplicht geregeld?

1. Er is geen plaatsruimte, omdat de door de school vastgestelde maximale
groepsbezetting niet mag worden overschreden. De school heeft geen zorgplicht.
Ouders worden gewezen op plaatsingsmogelijkheden bij andere Panta Rhei scholen
of bij andere scholen binnen het samenwerkingsverband.
2. Scholen kunnen de ouders van niet-toegelaten kinderen een plaats op een wachtlijst
aanbieden. De school heeft geen zorgplicht voor de leerlingen op de wachtlijst.
3. De leerling heeft een specifieke ondersteuningsbehoefte en de school heeft onvoldoende
mogelijkheden om aan deze ondersteuningsbehoefte te voldoen en kan dit aantonen
(bijvoorbeeld d.m.v. een schoolondersteuningsplan op de website van de school). De school
heeft in deze situatie zorgplicht. N.B. Onder extra ondersteuning wordt niet verstaan ondersteuning
ter bevordering van de beheersing van de Nederlandse taal met het oog op het voorkomen en
bestrijden van onderwijsachterstanden.

4. Scholen mogen toelating weigeren indien ouders hen niet in staat stellen om te onderzoeken
of hun kind extra ondersteuning nodig heeft. In dit geval heeft de school geen zorgplicht: de
ouder moet zelf op zoek gaan naar een andere school voor het kind. Een beslissing om de
aanmelding niet te behandelen moet aan de ouders bekendgemaakt worden binnen vier
weken nadat de aanmelding is aangevuld of nadat de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is
verstreken. De termijn voor het nemen van de toelatingsbeslissing wordt opgeschort met
ingang van de dag waarop het bevoegd gezag krachtens de eerste volzin de ouders uitnodigt
de aanmelding aan te vullen, tot de dag waarop de aanmelding is aangevuld of de daarvoor
gestelde termijn ongebruikt is verstreken. Het bovenstaande is voor het bijzonder onderwijs

geregeld in de WPO (zie artikel 63 lid 4) en voor het openbaar onderwijs in de Algemene
wet bestuursrecht (zie de artikelen 4:5 en 4:15).
5. Scholen, m.u.v. openbare scholen, mogen toelating weigeren indien ouders weigeren te
voldoen aan het verzoek van de school om schriftelijk te verklaren dat zij de grondslag of
onderwijsrichting van de school zullen respecteren of onderschrijven. In dit geval heeft de
school geen zorgplicht: de ouder moet zelf op zoek gaan naar een andere school voor het
kind.
Indien ouders van mening zijn dat een weigering tot toelating ten onrechte is, kunnen zij bij het
bestuur binnen zes weken schriftelijk bezwaar aantekenen tegen de beslissing van de school. Het
bestuur van de school zal binnen vier weken na ontvangst van het bezwaar reageren door middel van
een besluit.
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Kaders bij het toelatingsbeleid bij tussentijdse instroom:
Indien leerlingen elders bij een school ingeschreven staan of hebben gestaan en de ouders bij de
directeur om plaatsing vragen, zal eerst bekeken worden of er plaats is voor nieuwe leerlingen.
Het kan voorkomen dat de school geen plaats voor het kind heeft, omdat de maximale groepsgrootte
is bereikt. Het is de school dan toegestaan om de ouders de mogelijkheid te bieden hun kind op een
wachtlijst te laten staan. De school heeft geen zorgplicht t.a.v. leerlingen die niet geplaatst kunnen
worden. De school kan in overleg met het bestuur bekijken welke school binnen Panta Rhei wel plek
heeft.
Als er wel ruimte is, kunnen de ouders besluiten over te gaan tot een toelatingsverzoek. Dit doen zij
door een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier in te leveren. Het inleveren van
een ingevuld aanmeldingsformulier betekent niet dat het kind automatisch is geplaatst. Het kan
voorkomen dat de maximale groepsgrootte nog niet is bereikt, maar dat besloten wordt het kind niet
toe te laten. Alvorens tot definitieve plaatsing te besluiten, wordt de volgende procedure gevolgd:
 De ontvangende school neemt contact op met de school van herkomst. Hierbij worden met
toestemming van de ouders alle gegevens opgevraagd die voor de toelating van het kind
relevant zijn.
 Wanneer er voor de aanmelding al een schriftelijk advies - gericht op het schoolse
functioneren van het kind en op basis van onderzoeksgegevens van derden - aanwezig is,
worden de ouders verzocht hierin inzage te verstrekken.
 Ook worden de ouders verzocht te melden of en zo ja wanneer onderzoeken m.b.t. het
schoolse functioneren van hun kind gaande zijn of binnen afzienbare tijd plaats zullen
vinden.
De school beslist binnen zes weken na ontvangst van de aanmelding of het kind al dan niet wordt
geplaatst (zie art. 40 lid 6 WPO) en neemt hierbij de eventuele extra ondersteuningsbehoefte van het
kind in aanmerking (zie art. 40 lid 3 en 4 WPO). Indien de beslissing tot plaatsing niet binnen 6 weken
gegeven kan worden, deelt de school dit aan de ouders mede. Deze termijn kan met 4 weken worden
verlengd.
Van het besluit worden de ouders schriftelijk in kennis gesteld. Ingeval van toelating van het kind
wordt na ontvangst van een bericht van uitschrijving, een afschrift van de verklaring van inschrijving
naar de school van herkomst gezonden.
Redenen voor het weigeren van toelating kunnen zijn:

1. De leerling heeft een specifieke ondersteuningsbehoefte en de school heeft
onvoldoende mogelijkheden om aan deze ondersteuningsbehoefte te voldoen en
kan dit aantonen (bijvoorbeeld d.m.v. een schoolondersteuningsplan op de
website van de school). De school heeft in deze situatie zorgplicht. N.B. Onder extra
ondersteuning wordt niet verstaan ondersteuning ter bevordering van de beheersing van de
Nederlandse taal met het oog op het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden.

2. Scholen mogen toelating weigeren indien ouders niet bereid zijn om relevant
onderzoek te laten verrichten naar de ondersteuningsbehoefte van hun kind. In
dit geval heeft de school geen zorgplicht: de ouder moet zelf op zoek gaan naar
een andere school voor het kind. Het bijzonder onderwijs heeft op grond van
artikel 63 lid 4 van de Wet op het primair onderwijs de mogelijk om de
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aanmelding van een leerling niet te behandelen, indien de verstrekte gegevens en
bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanmelding of voor de
voorbereiding van de toelatingsbeslissing, mits de ouders de gelegenheid hebben
gehad de aanmelding binnen een door het bevoegd gezag gestelde termijn aan te
vullen. Een beslissing om de aanmelding niet te behandelen moet aan de ouders
bekendgemaakt worden binnen vier weken nadat de aanmelding is aangevuld of
nadat de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken. De termijn voor het
nemen van de toelatingsbeslissing wordt opgeschort met ingang van de dag
waarop het bevoegd gezag krachtens de eerste volzin de ouders uitnodigt de
aanmelding aan te vullen, tot de dag waarop de aanmelding is aangevuld of de
daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken. Het bovenstaande is voor het
bijzonder onderwijs geregeld in de WPO (zie artikel 63 lid 4) en voor het
openbaar onderwijs in de Algemene wet bestuursrecht (zie de artikelen 4:5 en
4:15).
3. Scholen, m.u.v. openbare scholen, mogen toelating weigeren indien ouders
weigeren te voldoen aan het verzoek van de school om schriftelijk te verklaren
dat zij de grondslag of onderwijsrichting van de school zullen respecteren of
onderschrijven. In dit geval heeft de school geen zorgplicht: de ouder moet zelf
op zoek gaan naar een andere school voor het kind.
Indien ouders van mening zijn dat een weigering tot toelating ten onrechte is, kunnen zij bij het
bestuur binnen zes weken schriftelijk bezwaar aantekenen tegen de beslissing van de school. Het
bestuur van de school zal binnen vier weken na ontvangst van het bezwaar reageren door middel van
een besluit.
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Bijlage: Relevante wet- en regelgeving
Artikel 39 WPO. Toelatingsleeftijd; duur onderwijs
1. Om als leerling tot een school te worden toegelaten, moet een kind de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt.
2. Het bevoegd gezag kan voor kinderen die nog niet eerder tot een school, een school of afdeling voor speciaal
onderwijs, een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs dan wel een instelling voor speciaal en
voortgezet speciaal onderwijs zijn toegelaten, toelatingstijdstippen vaststellen op ten minste eenmaal per
maand.
3. In de periode vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden tot het bereiken van de leeftijd van 4 jaar kan het
bevoegd gezag kinderen gedurende ten hoogste 5 dagen toelaten. Deze kinderen zijn geen leerlingen in de zin
van de wet.
4. Leerlingen bij wie naar het oordeel van de directeur van de school de grondslag voor het volgen van
aansluitend voortgezet onderwijs in voldoende mate is gelegd, verlaten aan het einde van het schooljaar de
school, mits hierover met de ouders overeenstemming bestaat. In elk geval verlaten de leerlingen de school aan
het einde van het schooljaar waarin zij de leeftijd van 14 jaar hebben bereikt.

Artikel 40 WPO. Toelating en verwijdering van leerlingen
1. De beslissing over toelating en verwijdering van leerlingen berust bij het bevoegd gezag. De toelating tot de
school is niet afhankelijk van het houden van rechtmatig verblijf in de zin van artikel 8 van de
Vreemdelingenwet 2000. De toelating mag niet afhankelijk worden gesteld van een geldelijke bijdrage van de
ouders.
2. De aanmelding van kinderen voor toelating geschiedt schriftelijk en kan worden gedaan vanaf de dag waarop
het kind de leeftijd van 3 jaar bereikt. De ouders doen de aanmelding zo mogelijk ten minste 10 weken voor de
datum waarop toelating wordt gevraagd en geven bij de aanmelding aan bij welke school of scholen eveneens
om toelating is verzocht.
3. Het bevoegd gezag beoordeelt of de aanmelding een kind betreft dat extra ondersteuning behoeft. Hiertoe
kan het bevoegd gezag de ouders verzoeken gegevens te overleggen betreffende stoornissen of handicaps van
het kind of beperkingen in de onderwijsparticipatie. Onder extra ondersteuning wordt niet verstaan
ondersteuning ter bevordering van de beheersing van de Nederlandse taal met het oog op het voorkomen en
bestrijden van onderwijsachterstanden.
4. Indien de toelating van een leerling die extra ondersteuning behoeft, wordt geweigerd, vindt de weigering
niet plaats dan nadat het bevoegd gezag er, na overleg met de ouders en met inachtneming van de
ondersteuningsbehoefte van de leerling en de schoolondersteuningsprofielen van de betrokken scholen, voor
heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Onder andere school kan ook
worden verstaan een school voor speciaal onderwijs, een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs
of een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs.
5. Het derde en vierde lid zijn niet van toepassing:
a. indien op de school waar de leerling is aangemeld geen plaatsruimte beschikbaar is, of
b. indien het bevoegd gezag de ouders bij de aanmelding verzoekt te verklaren dat zij de grondslag van het
onderwijs op de school zullen respecteren dan wel te verklaren dat zij de grondslag van het onderwijs op de
school zullen onderschrijven, en de ouders dit weigeren te verklaren.
6. Het bevoegd gezag neemt de beslissing over toelating van een leerling zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 6
weken na ontvangst van de aanmelding. Indien de beslissing, bedoeld in de vorige volzin, niet binnen 6 weken
kan worden gegeven, deelt het bevoegd gezag dit aan de ouders mede en noemt het daarbij een zo kort
mogelijke termijn waarbinnen de beslissing wel tegemoet kan worden gezien, welke termijn ten hoogste 4
weken bedraagt.
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7. Indien de aanmelding een kind betreft dat niet is ingeschreven op een andere school, een school voor speciaal
onderwijs, een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of een instelling voor speciaal en
voortgezet speciaal onderwijs, de aanmelding is gedaan ten minste 10 weken voorafgaand aan de eerste dag
van een schooljaar en de beslissing over toelating op de eerste dag van dat schooljaar nog niet is genomen,
wordt het kind met ingang van die dag tijdelijk geplaatst op de school en als leerling ingeschreven. Indien de
leerling wordt toegelaten, wordt de tijdelijke plaatsing omgezet in een definitieve plaatsing. Indien de toelating
van de leerling wordt geweigerd, wordt de tijdelijke plaatsing beëindigd en wordt de leerling uitgeschreven met
ingang van de dag die volgt op de dag waarop de toelating wordt geweigerd.
8. Een leerling wordt niet toegelaten tot een speciale school voor basisonderwijs dan nadat het
samenwerkingsverband waartoe de speciale school voor basisonderwijs behoort de leerling toelaatbaar heeft
verklaard tot het onderwijs aan een speciale school voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband. De
beslissing over de toelaatbaarheid is geen besluit als bedoeld in artikel 8:4 onder e van de Algemene wet
bestuursrecht.
9. De toelating van een leerling van een basisschool tot een speciale school voor basisonderwijs van het
samenwerkingsverband waaraan de basisschool deelneemt wordt niet geweigerd op denominatieve gronden,
tenzij de ouders van de leerling weigeren te verklaren dat zij de grondslag van het onderwijs van de school
zullen respecteren.
10. Voordat wordt besloten tot verwijdering hoort het bevoegd gezag de betrokken groepsleraar. Definitieve
verwijdering van een leerling vindt niet plaats dan nadat het bevoegd gezag ervoor heeft zorg gedragen dat een
andere school bereid is de leerling toe te laten. Onder andere school kan ook worden verstaan een school voor
speciaal onderwijs, een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of een instelling voor speciaal en
voortgezet speciaal onderwijs.
11. Indien tegen het besluit, bedoeld in het eerste lid, van het bevoegd gezag van een openbare school bezwaar
is gemaakt, besluit het bevoegd gezag in afwijking van artikel 7:10 van de Algemene wet bestuursrecht binnen
4 weken gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is
verstreken.

Artikel 40b WPO. Te verstrekken gegevens bij toelating
1. Onverminderd bij algemene maatregel van bestuur gegeven voorschriften met betrekking tot de in- en
uitschrijving van leerlingen, vindt toelating van een leerling als bedoeld in artikel 40 slechts plaats nadat de
ouders de gegevens betreffende de geslachtsnaam, de voorletters, de geboortedatum, het geslacht en het
persoonsgebonden nummer van de leerling hebben overgelegd. Indien de ouders aannemelijk maken dat zij
geen persoonsgebonden nummer van de leerling kunnen overleggen, vindt de toelating plaats met
inachtneming van het derde lid.
2. De in het eerste lid bedoelde gegevens worden overgelegd door middel van een van overheidswege verstrekt
document dan wel een door een andere school of een school voor ander onderwijs verstrekt bewijs van
uitschrijving, waarin de desbetreffende gegevens zijn opgenomen.
3. Indien de ouders aannemelijk maken dat zij geen persoonsgebonden nummer van de leerling kunnen
overleggen, meldt het bevoegd gezag binnen twee weken na het besluit tot toelating aan Onze minister de
beschikbare gegevens van de leerling, bedoeld in het eerste lid, alsmede zijn adres en woonplaats en, indien
aanwezig, het leerlingadministratienummer.
4. Onze minister verstrekt binnen acht weken na ontvangst van de melding, bedoeld in het derde lid, aan het
bevoegd gezag het burgerservicenummer van de leerling, dan wel, indien is gebleken dat hem niet van
overheidswege een burgerservicenummer is verstrekt, het onderwijsnummer van de leerling. Het
onderwijsnummer is een door Onze minister uitgegeven en aan de leerling toegekend persoonsgebonden
nummer.
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5. Het bevoegd gezag neemt de in het eerste en vierde lid bedoelde gegevens op in de leerlingenadministratie
van de school. Bij ministeriële regeling kan worden bepaald welke andere gegevens in de
leerlingenadministratie worden opgenomen.
6. Indien aan een leerling een onderwijsnummer is toegekend en het bevoegd gezag de beschikking krijgt over
zijn burgerservicenummer, neemt het bevoegd gezag dit burgerservicenummer terstond als persoonsgebonden
nummer op in de leerlingenadministratie van de school in de plaats van het onderwijsnummer. Het bevoegd
gezag meldt deze wijziging binnen twee weken aan Onze minister onder opgave van het burgerservicenummer
en het onderwijsnummer van de leerling.

Artikel 63. Lid 4 Beslissingen bijzonder onderwijs inzake toelating en verwijdering en
bezwaarprocedure
Het bevoegd gezag van een bijzondere school kan beslissen een aanmelding voor toelating niet te
behandelen, indien de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling
van de aanmelding of voor de voorbereiding van de toelatingsbeslissing, mits de ouders de
gelegenheid hebben gehad de aanmelding binnen een door het bevoegd gezag gestelde termijn
aan te vullen. Een beslissing om de aanmelding niet te behandelen wordt aan de ouders
bekendgemaakt binnen vier weken nadat de aanmelding is aangevuld of nadat de daarvoor
gestelde termijn ongebruikt is verstreken. De termijn voor het nemen van de toelatingsbeslissing
wordt opgeschort met ingang van de dag waarop het bevoegd gezag krachtens de eerste volzin de
ouders uitnodigt de aanmelding aan te vullen, tot de dag waarop de aanmelding is aangevuld of de
daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.

“Ouders kunnen wel interesse tonen in een bepaalde school of in meerdere scholen, voordat hun
kind drie jaar is. Als zij die interesse kenbaar maken aan een school, wordt dat in de praktijk een
vooraanmelding genoemd. Een vooraanmelding heeft geen wettelijke basis. Scholen kunnen
hiermee werken, maar het hoeft dus niet. Het verschil tussen een vooraanmelding en een
aanmelding is dat een schoolbestuur geen toelatingsbeslissing over een vooraanmelding mag
nemen – ook geen voorlopige beslissing – en over een aanmelding wel. Een vooraanmelding wordt
niet automatisch een aanmelding: als ouder een vooraanmelding hebben gedaan, moet er nog een
schriftelijke aanmelding plaatsvinden. In principe ligt het initiatief hiervoor bij de ouder, maar de
school kan op basis van de vooraanmelding aan ouders vragen of zij hun kind willen aanmelden.
Aanmelden kan vanaf de dag waarop het kind drie jaar wordt tot 10 weken voor de datum waarop
toelating wordt gevraagd. Schoolbesturen kunnen eventueel aanmeldperiodes hanteren. Ouders
van leerlingen geboren in een bepaalde periode worden dan verzocht hun kind voor een bepaalde
datum aan te melden.”

Bron: Toelichting op het wettelijk kader rondom aanmeldprocedures in het primair en
voortgezet onderwijs

9

10

