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Aannamebeleid OBS Het Landje 
 

OBS Het Landje schrijft steeds voor een jaar vooruit in. Dat betekent dat wij tijdens schooljaar 18/19 
inschrijven voor schooljaar 19/20, enzovoorts. 
 
De kennismakingsperiode loopt van augustus tot 15 december.  
Gedurende deze periode vinden een aantal informatieochtenden plaats, afhankelijk van het aantal 
beschikbare plaatsen in groep 1/2. Deze bijeenkomsten kunnen uitsluitend bezocht worden door 
ouders waarvan het kind in het komende schooljaar 4 jaar wordt.  
 
Aanmelden voor een informatieochtend kan uitsluitend per mail (aanmelden@landje.nl); deze 
aanmelding wordt per mail bevestigd met de juiste datum. 
 
Als ouders een bevestiging hebben ontvangen, zijn zij welkom op de betreffende informatieochtend.  
Na afloop van de bijeenkomst ontvangen ouders een informatiepakket met een aanmeldformulier. 
 
Wanneer ouders kiezen voor Het Landje, leveren zij het aanmeldformulier in op school. Zij ontvangen 
hiervan een bevestiging. Inleveren van het aanmeldformulier kan gedurende de gehele 
kennismakingsperiode (aug – dec), de volgorde van inleveren is hierin niet belangrijk. Ouders van 
jongere kinderen, die al eerder een informatiebijeenkomst hebben bijgewoond, kunnen het 
aanmeldformulier ook al eerder inleveren. De aanmelding doet dan automatisch mee in de 
procedure van het betreffende leerjaar. Het inleveren van het aanmeldformulier kan uitsluitend 
nadat ouders een  informatieochtend hebben bezocht. 
Let op: aanmelden is nog geen garantie voor inschrijving! 
 
De aanname procedure start ieder jaar in januari . We stellen vast hoeveel plaatsen beschikbaar zijn 
en plaatsen eerst alle kinderen waarop een voorrangsregel van toepassing is. De overige plaatsen zijn 
beschikbaar voor kinderen die niet onder de voorrangsregel vallen. 
Als er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, wordt er geloot.  
 
Bij het plaatsen (en loten) houden we rekening met een evenwichtige instroom in de groepen; 
waardoor het maximum van 90 per leeftijdsgroep (groep 0, 1 of 2) niet wordt overschreden. Loting 
vindt plaats door directie, in bijzijn van administratie en de voorzitter van de MR.  
 
Ouders ontvangen uiterlijk 30 januari één van onderstaande berichten :  

1. Kind kan worden geplaatst op Het Landje ; ouders hebben tot uiterlijk 1 maart de tijd om de 
aanmelding te bevestigen en een afspraak te maken voor inschrijving. Na deze datum vervalt 
de plaats aan het eerstvolgende kind op de reservelijst. 

2. Kind is uitgeloot , in het bericht wordt de plaatsing op de reservelijst vermeld. Wij nemen 
contact op met ouders als er alsnog een plaats beschikbaar is, rekening houdend met een 
evenwichtige instroom in de groepen. Als het kind eenmaal 4 jaar is, en gestart is op een 
andere school, vervalt de plaats op de reservelijst. Het Landje benadert niet actief kinderen 
die al op een andere school zijn gestart.  
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Als er minder aanmeldingen zijn dan plaatsen, kunnen ouders die elke volgende informatie 
bijeenkomst (tussen januari en juni) bijwonen, direct inschrijven. Hier geldt; wie het eerst komt wie 
het eerst maalt. We schrijven in tot alle beschikbare plaatsen gevuld zijn.  
5 plaatsen houden we vrij voor noodgevallen, hierover oordeelt de directie.  
 
De informatiebijeenkomsten tussen januari en juni zijn bedoeld voor: 

1. Het vullen van eventueel nog beschikbare plaatsen 
2. Ouders van wie het kind later dan in het komende schooljaar 4 wordt; zij kunnen het 

aanmeldformulier direct inleveren, of tussen aug. en dec. van het jaar dat hun kind drie 
wordt. Deze aanmelding doet mee in de procedure voor het betreffende schooljaar. 

3. Ouders die, ondanks dat er geen plaatsen beschikbaar zijn, toch op de reservelijst geplaatst 
willen worden. 

4. Zij-instromers (leerlingen die instromen vanaf een andere school). 
 
Voorrangsregels: 

1. Broertjes en zusjes van onze huidige leerlingen hebben voorrang, mits wij een 
aanmeldformulier hebben ontvangen.  

2. Kinderen van het personeel hebben voorrang. 
3. Wij reserveren maximaal 25% van de beschikbare plaatsen voor kinderen uit ons 

postcodegebied. Als er meer kinderen uit dit gebied inschrijven dan er plaatsen gereserveerd 
zijn, loten we. Afvallers vanuit deze loting, loten mee voor de overige plaatsen.  

 
Zij-instromers: 
We hanteren een vaste procedure voor zij-instromers (kinderen die van een andere school komen).  
 

Let op: Is de schoolleiding van de huidige school al op de hoogte van de reden van vertrek? Is de 

school in de gelegenheid gesteld aan de wensen/zorgen tegemoet te komen? In principe gaan we pas 

in gesprek als dit gesprek heeft plaatsgevonden.  

 Na uw schriftelijke aanmelding bekijken we of we getalsmatig plaats hebben. Is dat niet het 

geval dan ontvangt u een bericht van weigering inschrijving. 

 We hanteren een maximale groepsgrootte van 27 leerlingen; daarboven nemen we in 

principe geen zij-instromers meer aan.  

 Als er getalsmatig plaats is, volgt de aanmeldingsprocedure.  

 Die procedure duurt in principe 6 weken of zoveel korter als nodig is en kan verlengd worden 

met 4 weken tot maximaal 10 weken. 

 Deze  6 weken gebruiken we voor onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van uw kind. 

In deze fase vragen we het dossier op bij de huidige school om informatie in te winnen. U 

dient hiermee akkoord te gaan. 

 Na afloop van die periode ontvangt u, als we weten of we al dan niet aan de 

ondersteuningsbehoefte van uw kind (en van de groep waarin hij/zij geplaatst wordt) kunnen 

voldoen, een bericht van inschrijving of een bericht weigering van de inschrijving.  

 Als u een bericht van inschrijving ontvangt, maken we een volgende afspraak. 

 Als we uw kind niet kunnen plaatsen, en dus de inschrijving weigeren, kunnen we u indien 

gewenst ondersteunen bij het zoeken naar een andere school. Zit uw kind al op een school in 

Rotterdam, dan ondersteunt de huidige school u bij het zoeken naar een andere school.  

 


