Aannamebeleid
Basisschool De Pelikaan

Kaya Amsterdam #3
+599 7174301

Inschrijving:
Ouders/verzorgers die hun kind op basisschool De Pelikaan willen plaatsen, kunnen hun kind bij
ons inschrijven.
Inschrijving vindt plaats middels een inschrijfformulier. Deze is te downloaden via de website
(www.pelikaanschool.com) of af te halen bij de officemanager. Dit formulier wordt ingevuld
door de ouders en volledig ingevuld ingeleverd bij de officemanager. De officemanager zet de
datum van ontvangst boven het formulier en registreert de aanmelding.
De volgorde van de wachtlijst is op basis van de datum van ontvangst.

Plaatsingsprocedure:
•
•
•
•

De plaatsingscommissie begint in de maand april met een voorlopige indeling voor het
aankomende schooljaar.
We beginnen met het plaatsen van leerlingen in groep 8 en werken zo toe naar de
leerlingen van groep 1.
Een groep wordt in principe aangevuld tot maximaal 26 leerlingen. Afhankelijk van de
zorgbehoefte van de groep kan hier een uitzondering op worden gemaakt.
Voorrang: Leerlingen van leerkrachten die werkzaam zijn op BS de Pelikaan, leerlingen
die al een broer en/of zus bij ons op school hebben en oud leerlingen die na maximaal 1
schooljaar elders weer terugkomen krijgen voorrang op andere leerlingen op de
wachtlijst.

Plaatsing:
Wanneer een leerling in aanmerking komt voor een plek op BS De Pelikaan zullen de
ouders/verzorgers hierover telefonisch of per mail worden geïnformeerd.
Aanname leerlingen groep 1 t/m 3
Wanneer de ouders/verzorgers aangeven gebruik te willen maken van deze plek krijgen zij een
bevestiging van aanname per mail en wordt de leerling op BS De Pelikaan ingeschreven en
ontvangen te zijner tijd een uitnodiging voor een intakegesprek met de leerkracht.
Aanname leerlingen groep 4 t/m 8
Wanneer de ouders/ verzorgers aangeven gebruik te willen maken van deze plek zal de leerling
worden uitgenodigd voor een kennismaking waarin wij zullen kijken naar het niveau van de

leerling zodat hij/zij geplaatst kan worden op de voor hem/haar meest passende plek. Dit kan
betekenen dat dit een andere groep is dan waar de leerling in eerste instantie voor is
aangemeld.
Toelaatbaarheid
Leerlingen zijn toelaatbaar indien:
•
•
•
•

•
•

De leerling geen zorgdossier heeft dat begeleiding op voorhand op onze school
onmogelijk verklaart of wordt verklaard.
De leerling geen speciaal onderwijs geniet.
De leerling niet een dusdanige beperking (fysiek dan wel psychisch-emotioneel) heeft
dat begeleiding op onze school op voorhand onmogelijk verklaard.
Door de ouders/verzorgers alle relevante informatie is verstrekt; het onjuist verstrekken
c.q. achterhouden van relevante informatie kan leiden tot het annuleren van de
toelating c.q. het verwijderen van de leerling nadat de toelating al heeft
plaatsgevonden.
De ouders/verzorgers dienen gevolg te geven aan het advies van de school om
medewerking te verlenen bij het verkrijgen van de juiste informatie.
Ouders/verzorgers akkoord gaan met doubleren als de school dit nodig vindt en er
plaats is.

Annulering en verwijdering van de wachtlijst:
Wanneer ouders geen gebruik maken van de plek die hen wordt aangeboden, wordt de
plaatsing geannuleerd en de leerling verwijderd van de wachtlijst.
Wanneer ouders na een week niet hebben gereageerd op de uitnodiging tot plaatsing wordt er
een herinnering gestuurd. Wanneer ook hier niet op wordt gereageerd wordt de leerling van de
wachtlijst verwijderd.
Tussentijdse plaatsing:
In samenspraak met de overige basisscholen op Bonaire is overeengekomen dat een leerling
gedurende het lopende schooljaar niet kan wisselen van school, tenzij daar een dringende
reden voor is. Besluitvorming voor tussentijdse overplaatsing geschiedt enkel met instemming
van de directies van beide scholen wanneer er plek is op de betreffende school.

