
Toelating en verwijdering van een leerling 
 

 

 

Voor Chrono geldt een vastgesteld beleidsplan “Toelating en verwijdering van een leerling”. Dit plan ligt bij de 

directeur ter inzage.  

 

Algemene uitgangspunten toelatingsbeleid. 

 

1. Met ingang van 1 augustus 2014 hebben alle scholen, in het kader van Passend Onderwijs, de zorgplicht 

om aangemelde leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijk onderwijsaanbod 

te doen. 

2. Ouders hebben een keuzevrijheid: zij zoeken een school die het beste aansluit bij hun eigen opvattingen 

en ideeën over goed onderwijs en die zij het beste vinden aansluiten bij aard en karakter van hun kind 

(levensbeschouwelijke, pedagogische en didactische uitgangspunten). 

3. In principe zijn alle kinderen welkom op één van de scholen ressorterend onder het bevoegd gezag. Er 

wordt geen onderscheid gemaakt op grond van levensbeschouwing, cultuur of handicap. 

 

4. Ouders moeten hun kind schriftelijk aanmelden(aanmeldingsformulier) vanaf de dag dat het kind drie jaar 

wordt en ten minste tien weken voor de datum waarop ze toelating vragen. 

 

5. Ouders zijn verplicht bij aanmelding aan te geven bij welke school ze eveneens om toelating hebben 

verzocht. 

 

6. De school die de het aanmeldingsformulier als eerste ontvangt, moet een zo passend mogelijk 

onderwijsaanbod doen, dus een plek vinden op een school waar het kind daadwerkelijk geplaatst kan 

worden. 

 

7. Het schoolbestuur (dit is gedelegeerd aan de schoolleiding) beoordeelt of een aanmelding een kind 

betreft dat extra ondersteuning behoeft en moet een oordeel vellen over de ondersteuningsbehoefte 

van de aangemelde leerling. Hiertoe kan het bestuur (via de cat, school) de ouders vragen gegevens te 

overleggen over stoornissen of handicaps van het kind of de beperkingen in de onderwijsparticipatie. 

 

8. De school waarvoor toelating wordt verzocht, toetst de ondersteuningsbehoefte aan het eigen 

ondersteuningsprofiel. Het profiel is te vinden op de schoolwebsite. 

 

9. De (on)mogelijkheden van de individuele basisschool zijn bepalend voor de plaatsing van een kind op de 

school waar het kind wordt aangemeld, deze staan beschreven in het School ondersteuningsprofiel, 

hierna te noemen SOP). Hierbij wordt o.a. gekeken naar: 

 

 

a. de capaciteiten van het team in relatie tot de gewenste zorg van het kind; 

b. de groepsgrootte; 

c. de groepssamenstelling; 

d. de beschikbare huisvesting; 

e. de beschikbare personeelsformatie. 

 

10. De  toelating van een kind mag niet afhankelijk zijn van een financiële bijdrage van de ouders. 

11. Als een school een leerling die extra zorg behoeft moet weigeren, is zij verplicht er voor te  

 zorgen dat deze leerling bij een andere school terecht kan. Dit is een resultaatverplichting. 

12. Ouders en leerlingen dienen de bijzondere grondslag van de school te onderschrijven of te respecteren. 

 



13. Leerlingen zijn verplicht met alle activiteiten mee te doen; uitsluitingen, bijvoorbeeld van het bijwonen 

van vieringen en godsdienstlessen zijn niet mogelijk een en ander met inachtneming van artikel 58 WPO. 

 

Procedure toelating van een kind 

 

 Aanmelding is mogelijk gedurende het schooljaar (zie ook nr. 4 Algemene uitgangspunten 

toelatingsbeleid). 

 Ouders die kun kind willen aanmelden op de school van hun keuze, dienen eerst contact op te nemen 

met de directeur van de school. Er wordt een afspraak gemaakt voor een gesprek waarin de ouders 

informatie ontvangen over het onderwijs op de school. Daarbij wordt in ieder geval de schoolgids aan 

de ouders overhandigd. 

 Ouders zijn verplicht alle relevante informatie over het kind te verstrekken aan de school: het 

achterhouden van informatie kan het weigeren van de inschrijving tot gevolg hebben, ook met 

terugwerkende kracht. 

 Een toekomstige kleuter leerling wordt voorafgaande aan de definitieve plaatsing zodra het de leeftijd 

van 3 jaar en 10 maanden heeft bereikt, in de gelegenheid gesteld kennis te maken met de school, de 

kinderen en de leerkracht. De kennismaking omvat minimaal 1 en maximaal 5 dagdelen. Definitieve 

plaatsing is mogelijk vanaf het vierde levensjaar. In het speciaal basisonderwijs bestaat, onder 

voorwaarde van goedkeuring door de inspectie, de mogelijkheid om op speciale gronden een leerling 

toe te laten vanaf de leeftijd van 3 jaar en 6 maanden. 

 Indien de leerling afkomstig is van een andere basisschool, vindt voorafgaand aan  de inschrijving altijd 

overleg plaats met de directie van de andere basisschool. 

 De  directeur van de ontvangende school stuurt vervolgens een bewijs van  inschrijving naar de school 

van herkomst. 

 De school van herkomst is verplicht een onderwijskundig rapport van de leerling aan te leveren aan de 

nieuwe school van het kind. (Art. 42 WPO) 

 Een  zorgdossier kan reden zijn om een kind niet toe te laten tot de school indien aantoonbaar is dat de 

benodigde zorg door de school niet geboden kan worden. Een kind heeft een zorgdossier wanneer: 

o het een speciaal onderwijsindicatie heeft, d.w.z. een lichamelijke of geestelijke handicap of een 

beschikking voor een school voor speciaal basisonderwijs; 

o het een pedagogisch-didactisch/psychologisch onderzoek heeft gehad, waarin een advies  voor 

verwijzing naar het speciaal basisonderwijs is opgenomen; 

o er sprake is van gedragsproblemen; 

o het een afwijkend programma volgt in een of meer vakgebieden. 

 Wanneer de (terug)plaatsing van een kind met een lichamelijke/geestelijke handicap problemen geeft op 

de school bespreekt de directeur van de desbetreffende school dit met het College van Bestuur. 

 Een beschikking van de Commissie Arrangeren en Toewijzen (CAT) / zorg advies team (ZAT) waarbij 

een kind wordt verwezen naar een school voor speciaal basisonderwijs, kan reden zijn om een kind niet 

toe te laten tot de school. 

 Plaatsing van een toekomstige leerling in een minder geschikte periode (december/ laatste weken van 

het schooljaar) wordt in overleg met de ouders afgesproken. 

 Ouders dienen het inschrijfformulier geheel en naar waarheid in te vullen en te ondertekenen. Indien het 

formulier niet volledig en/of niet naar waarheid is ingevuld kan plaatsing worden geweigerd. 

 Leerlingen worden geacht verzorgd op school te verschijnen volgens algemeen gangbare normen, dit ter 

beoordeling van de schoolleiding. 

 De schoolleiding heeft de bevoegdheid voorschriften te geven en te wijzigen terzake van uiterlijk en 

kleding van leerlingen. 

 

Toelating en (vrijwillige) ouderbijdrage 

Conform artikel 40 WPO, maar ook in de internationale verdragsteksten is opgenomen dat  het primair 

onderwijs kosteloos beschikbaar moet zijn. Er kan dus geen sprake zijn van een verplicht lidmaatschap van een 

school - of ouderraad waarvoor contributie wordt geheven. 

Het al dan niet heffen van een vrijwillige ouderbijdrage is een zaak van de aan de school verbonden M.R. / 

klankbordgroep. 

 

Schorsing van een leerling 

Schorsing was tot 1 augustus 2014 niet wettelijk geregeld in de Wet op het primair onderwijs. Nu zijn dezelfde 

regels als in het voortgezet onderwijs van toepassing. Dit betekent dat het bestuur met opgave van reden een 

leerling voor een periode van ten hoogste één week kan schorsen. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk 

aan de ouders bekendgemaakt. Tenslotte stelt het bestuur de onderwijsinspectie van de schorsing voor een 

periode langer dan één dag schriftelijk en met opgave van redenen in kennis. 



 

 

Procedure voor verwijdering van een leerling 

Verwijdering van een leerling is een ordemaatregel die een directeur slechts in het uiterste geval en dan nog 

uiterst zorgvuldig moet nemen. Er moet sprake zijn van ernstig wangedrag en een onherstelbaar verstoorde 

relatie tussen leerling en school en/of ouder en school. 

Wanneer de directeur de beslissing tot verwijdering heeft genomen moet vervolgens de wettelijk vastgestelde 

procedure worden gevolgd. 

Stapsgewijs komt dat neer op het volgende: 

 

• Voordat het bevoegd gezag/de directeur tot verwijdering van een leerling besluit hoort het zowel de 

betrokken groepsleerkracht(en) als de ouders. 

• De ouders ontvangen een gemotiveerd schriftelijk besluit waarbij wordt gewezen op de mogelijkheid 

om binnen zes weken schriftelijk bezwaar te maken tegen het besluit. 

• Het bevoegd gezag/de directeur meldt het besluit tot verwijdering terstond aan de leerplichtambtenaar 

en de onderwijsinspectie. 

• Indien de ouders bezwaar maken hoort de bevoegd gezag/de directeur hen over dit bezwaarschrift. 

• De bevoegd gezag/de directeur neemt binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift een 

besluit. 

 

Definitieve verwijdering van een leerling kan alleen wanneer het bestuur er voor heeft gezorgd dat een andere 

school bereid is de leerling toe te laten. Het bestuur heeft een resultaatsverplichting om een andere school te 

vinden, voordat een leerling verwijderd kan worden. Het verdient de voorkeur dat door correspondentie met 

andere scholen vast te leggen. 

Ook hier geldt dat de leerplichtambtenaar en de onderwijs in kennis moeten worden gesteld. De school houdt 

een dossier bij, waarin opgenomen welke problemen zijn opgetreden, wat de school er aan gedaan heeft om ze 

op te lossen om verwijdering van de leerling te voorkomen. In het dossier bevindt zich in ieder geval een 

schriftelijke waarschuwing van de school aan de (ouders van de) leerling, waarbij gewezen wordt op mogelijke 

verwijdering als het wangedrag aanhoudt. De beslissing tot verwijdering van een leerling moet immers een 

eventuele rechtelijke toets kunnen doorstaan. 

 

Dit komt in het basisonderwijs en ook op onze scholen gelukkig heel weinig voor. Mocht het wel aan de orde 

komen dan is het genoemde beleidsplan leidend. 

 

Geschillencommissie Passend Onderwijs 

De regels voor het indienen van bezwaar tegen besluiten over de weigering van toelating of het verwijderen 

van een leerling blijven ongewijzigd. Nieuw is wel dat er per 1 augustus 2014 een Tijdelijke 

Geschillencommissie Toelating en Verwijdering is gekomen, kortweg Geschillencommissie Passend Onderwijs. 

Aan deze commissie kunnen ouders geschillen voorleggen over de weigering tot toelating en de verwijdering 

van elke leerling. Zie voor meer informatie de folders over de Geschillencommissie Passend Onderwijs voor 

ouders en besturen op www.onderwijsgeschillen.nl 

http://www.onderwijsgeschillen.nl/

