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Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen
Wanneer kinderen vier jaar zijn, kunnen ze tot de basisschool worden toegelaten. In de twee
maanden gelegen tussen de leeftijd van 3 jaar 10 maanden en 4 jaar, mag een kind maximaal 5
dagen naar school komen. Deze regeling is bedoeld om kinderen alvast aan de nieuwe situatie te
laten wennen, alvorens ze definitief tot school worden toegelaten. Afspraken hierover worden door
de betreffende leerkracht gemaakt. Voor aanmelding vindt er altijd eerst een gesprek plaats tussen
de directie en de ouder(s)/verzorger(s). Er dient bij aanmelding een aanmeldingsformulier te worden
ingevuld dat door minstens één van de ouders/verzorgers dient te worden ondertekend.
Wanneer ouders/verzorgers hun kind(eren) van een andere school op onze school willen
overplaatsen wordt er altijd contact opgenomen met de vorige school. Mocht een leerling specifieke
onderwijsbehoeften hebben, dan gaan wij samen met ouders op zoek naar een geschikt
onderwijsarrangement. Tussen de school waar de leerling vandaan komt en de school waar de ouder
naar toe wil, zal een bao-bao overleg worden georganiseerd, waarin alle betrokkenen aan tafel
zitten.
In sommige gevallen zal een andere persoon aansluiten om met ons mee te kijken en een goed
besluit te nemen. Deze persoon zal de ouders begeleiden in het plaatsingstraject.
Hoe dit precies in zijn werk gaat, kunt u lezen in de regeling “Toelating, schorsing en verwijdering” en
ligt ter inzage op school. Deze is ook te downloaden op de website van kom-Leren:
www.kom-leren.nl.
De beslissing over schorsing en verwijdering van leerlingen ligt bij het bevoegd gezag, nadat de
school en eventueel de ouders/verzorgers hierover zijn gehoord. Indien een leerling om welke reden
dan ook niet meer toegelaten kan worden tot onze school kan het bevoegd gezag overgaan tot
verwijdering van deze leerling. Het bevoegd gezag dient wel alles in het werk te stellen een andere
school bereid te vinden deze leerling op te nemen. Indien dit ondanks alle inspanningen niet lukt, is
het bevoegd gezag gerechtigd na 8 weken deze leerling toch van school te verwijderen.

