
 

1  

  

  

  

    

         

  

                                 

  
  
  

  
  

 

Plaatsingsbeleid  

RKBS de Hoeksteen 

Vastgesteld oktober 2022 



 

plaatsingsbeleid RKBS de Hoeksteen 2 
 

Bij de Hoeksteen vinden we een goede eerste kennismaking belangrijk. Als ouders overwegen een 

kind bij ons op school te willen plaatsen, dan kan er een afspraak gemaakt worden met de 

schooldirecteur voor een rondleiding en informatie over de school. Tijdens het 

kennismakingsgesprek ontvangt u onder andere een aanmeldformulier en is er ruimte om vragen te 

stellen. Een afspraak voor de eerste kennismaking kan gemaakt worden door langs te komen op 

school, telefonisch op 075 2010124, via het contactformulier op onze website of via de mail: 

info@de-hoeksteen.nl.  

 

Op de Hoeksteen hebben we de laatste jaren te maken met meer aanmeldingen dan kinderen die 

we kunnen plaatsen. Daarom adviseren we om uw kind snel aan te melden, zodat wij tijdig op de 

hoogte zijn om uw kind deel te laten nemen aan het inschrijfproces dat reeds start rond de derde 

verjaardag van uw kind. Zie de beslisboom in de bijlage van dit toelatingsbeleid. 

 

Het liefst zouden we alle kinderen waarvan ouders bewust voor de Hoeksteen kiezen een plek 

bieden bij ons op school. Helaas kan dat niet. Dit heeft te maken met de capaciteit van onze 

schoolgebouwen, de grootte van de groepen of de onderwijsbehoeften van de kinderen die al bij 

ons op school zitten.  

 

Dit toelatingsbeleid is bedoeld om de groei van de Hoeksteen tot een evenwichtige verdeling van  

leerjaren te laten leiden. Het toelatingsbeleid wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld waar nodig. 

Dit vindt plaats in samenspraak met de medezeggenschapsraad (MR). 

 

https://www.de-hoeksteen.nl/school/contact/
mailto:info@de-hoeksteen.nl
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- We kunnen alleen tot plaatsing overgaan wanneer de school kan voldoen aan de 

onderwijsbehoefte van de (nieuwe en reeds aanwezige) leerling(en); 

- We zullen voldoen aan de zorgplicht en nemen onze verantwoordelijkheid bij het zoeken naar een 

passende plek indien we niet (langer) aan de zorgbehoefte van reeds geplaatste leerlingen kunnen 

voldoen; 

- Uitsluitend met goedkeuring van de directie kan er incidenteel en om zwaar wegende redenen 

worden afgeweken van het toelatingsbeleid; 

- We streven ernaar om op het moment dat een kind drie jaar is geworden, de ouders binnen drie 

maanden te laten weten of het kind geplaatst kan worden.  

- We praten over twee soorten instromers. Ten eerste kleuters die nog niet leerplichtig zijn; de 

vierjarigen instroom. Ten tweede kinderen die van een andere school overstappen naar de 

Hoeksteen; de zij-instroom. 

 

We sturen op een stabilisatie in het aantal kleutergroepen. De school stelt zich als doel om jaarlijks 

zes kleutergroepen te vormen. Dat betekent dat er jaarlijks drie groepen 3 kunnen doorstromen. 

Drie groepen van 27 leerlingen betekent dat er 81 kinderen kunnen doorstromen en er dus een 

instroomcapaciteit is van 81 nieuwe kleuters. 

 

1. Broertjes en zusjes, uit hetzelfde gezin van eerder geplaatste leerlingen, hebben als eerste 

voorrang; 

2. Vanuit het samenwerkingsverband met Tinteltuin Peuterspelen (IKC de Hoeksteen) zijn er 

zestien doorstromers, welke als tweede voorrang hebben; 

3. De derde groep die voorrang krijgt zijn kinderen van medewerkers.  

 

Indien het aantal aangemelde leerlingen groter is dan de instroomcapaciteit van de school, zal er 

loting plaatsvinden. Bij de loting wordt er gekeken hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn op de 

Hoeksteen. Degene die het eerst wordt ingeloot krijgt de eerste beschikbare plaats, degene die als 

tweede wordt ingeloot krijgt de tweede beschikbare plaats et cetera. Degene die het eerst wordt 

uitgeloot, komt op de eerste plaats van de reservelijst.  

Voorbeeld: na het volgen van de voorrangsafspraken zijn er nog 27 kinderen aangemeld en zijn er 

nog maar vijftien plaatsen beschikbaar op de Hoeksteen. De eerste vijftien kinderen die worden 

ingeloot, krijgen een plaats op de Hoeksteen. De zestiende is uitgeloot en wordt eerste reserve. Zo 

gaan we door tot 27, die dan als twaalfde reserve staat.  

Bij uitloting is er een zeer geringe kans dat er alsnog een plaats vrij komt. Ook degene die als eerste 

op de reservelijst komt heeft slechts een kleine kans om alsnog geplaatst te worden.  

 

Om een evenwichtige spreiding van leerlingen te realiseren zullen er drie lotingen per kalenderjaar 

plaatsvinden: 

- begin maart: loting voor kinderen geboren in de maanden januari tot en met april; 

- begin juli: loting voor kinderen geboren in de maanden mei tot en met augustus; 

- begin november: loting voor kinderen geboren in de maanden september tot en met december.  
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Na de loting worden er geen nieuwe aanmeldingen meer geaccepteerd. 

 

De loting is openbaar en zal bijgewoond worden door een afgevaardigde van de MR. Hoe de loting 

exact plaats zal vinden en hoe de ouders eventueel mee kunnen kijken wordt nader bekend 

gemaakt. Alleen de ouders waarvan de kinderen meedoen in de loting worden hiervan via e-mail op 

de hoogte gebracht. 

 

Wanneer een kind is ingeloot, ontvangen de ouders via e-mail een bevestiging van inschrijving. 

Ongeveer zes weken voordat een kind vier jaar wordt, krijgen de ouders bericht in welke groep het 

kind is geplaatst. Ook volgt er een uitnodiging voor een tweede gesprek met onze coördinator van 

de jonge kind bouw of de nieuwe leraar van het kind. Deze deelt een intakeformulier en de 

kleutergids uit. Hierin staat allerlei praktische informatie over de dagelijkse gang van zaken. 

 

Wanneer een kind is uitgeloot, ontvangen de ouders via e-mail een bevestiging van afwijzing. De 

kinderen die niet geplaatst worden behouden de volgorde op de reservelijst. Mocht er toch nog een 

plekje vrij komen, dan wordt het kind benaderd. Die kans is gering. We gaan er vanuit dat de ouders 

de school van de tweede keuze het best kunnen benaderen. Indien gewenst, kunnen we met de 

ouders meedenken over een plaats op een andere (Agora) school in de buurt.  

 

Besluit een kind alsnog af te zien van de Hoeksteen, dan komt er een plekje vrij. Bijvoorbeeld 

wanneer een leerling alsnog gaat verhuizen terwijl het ingeloot is. Dan kan de eerste reserve 

geplaatst worden.  

De periode waarin een kind als reserve staat loopt drie maanden voor de vierde verjaardag van het 

kind af. Zonder tegenbericht kan het kind niet op de Hoeksteen geplaatst worden. De ouders kunnen 

het best drie maanden voor de vierde verjaardag van het kind bij de school van de tweede keuze 

aangeven dat het kind daar zal starten. Dit is in overleg met andere scholen in de Zaanstreek zo 

besproken. Dan weten zowel het kind als de desbetreffende school op tijd bij welke school de 

leerling gaat starten.  

De zij-instroom betreft leerlingen die al op een andere school zijn ingeschreven, maar waarvan 

ouders een overstap willen maken naar de Hoeksteen. Er zijn twee stromingen te onderscheiden:  

- kinderen die gaan verhuizen; 

- kinderen waarvan de ouders ontevreden zijn over de huidige school.  

 

Betreffende het toelatingsbeleid voor zij-instromers op de Hoeksteen staat het belang van het kind 

altijd voorop. Er zal worden gekeken of een overstap naar de Hoeksteen het beste is voor het kind. 

Na toestemming van de ouders wordt altijd eerst contact opgenomen met de huidige school om te 

onderzoeken of er een specifieke onderwijs of begeleidingsbehoefte bij het kind is. De Hoeksteen 

zoekt dan uit of de ondersteunings- en onderwijsbehoeften van het kind kunnen worden geboden 

voor de daadwerkelijke inschrijving. 
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Binnen de Zaanstreek is bestuurlijk afgesproken dat een overstap naar een andere school alleen na 

de zomervakantie en in goed overleg met de huidige school kan plaatsvinden. Bij hoge uitzondering 

kan hiervan worden afgeweken als de huidige school, in samenspraak met de Hoeksteen, tot de 

conclusie komt dat het in het belang van het kind is.  

Deze regeling, om alleen over te stappen na de zomervakantie, geldt uiteraard niet voor verhuizers. 

 

Wanneer het leerjaar voor de zij-instromer vol zit, kijken we of we kunnen helpen zoeken naar een 

andere (Agora) school in de buurt die aan de hulpvraag van het kind kan voldoen.  

 

1. De geïnteresseerde ouders geven bij de huidige school aan voornemens te zijn van school te 

wisselen;  

2. De geïnteresseerde ouders melden zich bij de Hoeksteen voor een kennismakingsgesprek 

met de directie; 

3. Zijn de ouders na dit gesprek voornemens het kind aan te melden, dan moeten zij 

toestemming geven dat er tussen de intern begeleiders van beide scholen contact is; 

4. De intern begeleider neemt altijd contact op met de school van herkomst van de 

betreffende leerling omtrent de onderwijsbehoefte; 

5. Indien de school kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van de aangemelde leerling beslist 

de intern begeleider, in samenspraak met de directie en betrokken bouwcoördinator, in 

welke groep de leerling geplaatst wordt; 

6. De ouders vullen een aanmeldformulier in; 

7. De school schrijft de leerling in; 

8. In overleg wordt er een wenmoment afgesproken voor de instromende leerling. 
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Als u een vraag met ‘nee’ kunt beantwoorden, volg dan de rode pijl naar het volgende vakje.  

Als u een vraag met ‘ja’ kunt beantwoorden, volg dan de groene pijl naar het volgende vakje.  

 


