
Plaatsingsbeleid Scholencollectief Wassenaar  

 

De Wassenaarse basisscholen hebben gezamenlijke afspraken gemaakt t.a.v. 

plaatsingsbeleid van leerlingen op de Wassenaarse basisscholen. De volgende afspraken zijn 

vastgelegd. 

 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen plaatsingsbeleid voor vierjarigen en plaatsingsbeleid 

bij tussentijdse instroom enerzijds binnen de gemeente en anderzijds van buiten de 

gemeente. Belangrijk uitgangspunt is het belang van ouders en kinderen en de service die de 

scholen naar hen toe kunnen bieden. 

 

A. Plaatsingsbeleid voor vierjarigen 

 

● Leerlingen worden ingeschreven op driejarige leeftijd zoals de wet voorschrijft 

● Vanaf 0 tot 3 jaar kan vooraanmelding plaatsvinden. 

● In de maand oktober voorafgaand aan het kalenderjaar waarin het kind drie jaar 

wordt, stemmen alle scholen de aanmeldlijsten met elkaar af waarbij doublures 

kunnen worden opgemerkt en zo nodig opgelost. 

● De scholen hanteren hun eigen criteria voor toelating, die transparant moeten zijn. 

Het betreft hier steeds een eigen verantwoordelijkheid van elke school. 

● Alle scholen bevestigen vervolgens in de maand november de inschrijving van 

leerlingen aan de ouders met de vraag of van de inschrijving gebruik wordt gemaakt. 

● Als alle leerlingen zijn geplaatst, vervallen alle andere inschrijvingen tenzij de ouders 

verzoeken om een plaatsing op de wachtlijst omdat er geen plaats is op de school die 

hun eerste voorkeur had.  

● De scholen sturen eenzelfde brief (format) aan de ouders. Het format is als bijlage 

toegevoegd.  

 

Toelichting: tot 2018 was er in Wassenaar geen onderscheid tussen vooraanmelding en 

inschrijving. Onderscheid hierin geeft helderheid naar de ouders en stimuleert ouders zich 

bij meerdere scholen te oriënteren en eventueel aan te melden. Het overleg tussen de 

scholen om de aanmeldlijsten naast elkaar te leggen haalt doublures eruit. Doublures 

worden daarmee transparant. 

 

B. Toelatingsbeleid bij tussentijdse instroom 

 

Binnen de gemeente 

● Geen instroom gedurende het schooljaar tenzij er een specifieke zorgvraag of andere 

specifieke (gezins)situatie is 

● Als een ouder zich meldt bij een andere school, zal altijd contact worden opgenomen 

met de school van herkomst en dit zal aan de ouder worden meegedeeld 

● Verder wordt verwezen naar het bestaande protocol waarop bovenstaande punten 

een aanvulling zijn. Het protocol is als bijlage toegevoegd.  

Buiten de gemeente 



 

● Er wordt een permanente inventarisatie bijgehouden van de plaatsingsruimte binnen 

de Wassenaarse scholen. Dit overzicht zal ook worden gepubliceerd (zie onder). 

● Als er geen plek is op een bepaalde school, kan die school verwijzen naar het 

overzicht met de mededeling dat toelating elders niet wordt gegarandeerd 

● De scholen beslissen zelf of kinderen wel of niet toegelaten kunnen worden zoals de 

wet voorschrijft. 

● In geval van leerlingen met een extra zorgvraag die niet direct op een van de scholen 

kunnen worden geplaatst, zal er spoedberaad plaatsvinden tussen alle scholen met 

als doel een plek te vinden voor de desbetreffende leerlingen. Daarbij wordt 

uitgegaan van een evenwichtige verdeling van de lasten onder de scholen. 

● Voor de begeleiding van dergelijke leerlingen kunnen de extra middelen vanuit PPO 

worden ingezet om begeleiding door bijvoorbeeld de SAD mogelijk te maken. 

Hiermee wordt ook uiting gegeven aan de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid 

(zorgplicht) voor de plaatsing van ingewikkelde leerlingen in Wassenaar.  

 

Publicatie plaatsingsbeleid 

 

● Het Wassenaarse plaatsingsbeleid inclusief de plaatsingsruimte per school zal op de 

website van de SAD worden gepubliceerd. SAD is verantwoordelijk voor de invoer 

van de gegevens en de scholen zelf voor de aanvoer van de gegevens die één maal 

per kwartaal zullen worden geactualiseerd.  

● Ook op de website van de gemeente Wassenaar komt een link naar deze informatie 

op de SAD site. 

 

Toelichting: Het plaatsingsoverzicht en de toelichting geven helderheid aan ouders die zich 

desgewenst al in een vroegtijdig kunnen oriënteren op de mogelijkheden (bv al voor 

verhuizing naar Wassenaar) zonder dat zij de gemeente/scholen/SAD etc.  hoeven te 

benaderen met vragen over beschikbare ruimte. Bij het overzicht is ook een disclaimer ten 

aanzien van de getoonde plaatsingsruimte toegevoegd.  
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