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Visie
Ouders hebben een vrije keuze van school voor hun kind. Deze keuze is o.a. gebaseerd op
levensbeschouwing en pedagogische/didactische voorkeuren. Het is een welbewuste keuze. De zorg die
de school op grond van zijn schoolspecifieke visie en uitgangspunten kan bieden, in het belang van een
optimale ontwikkeling van het kind speelt hierbij een belangrijke rol.
Alle scholen verzorgen op eigen wijze onderwijs binnen de wettelijke kaders en onderscheiden zich
daarbij op kwaliteit in de breedste zin van het woord. Optimale informatie van ouders/verzorgers vinden
wij in het belang van een goede keuze voor het kind essentieel.
Voor een goede ononderbroken ontwikkeling van het kind is het doorlopen van de school van eerste
inschrijving tot aan de overgang van het voortgezet onderwijs gewenst. Er kunnen echter bijzondere
omstandigheden zijn waaronder dit, in het belang van het kind, niet wenselijk is.

Aannamebeleid
Werving
Op basis van de visie zijn het de ouders/verzorgers die een keuze maken voor een bepaalde vorm van
onderwijs of school. Om ouders/verzorgers in het belang van het onderwijs voor hun kind optimaal te
informeren en een eerlijke vergelijkingsmogelijkheid te bieden, treden alle scholen op gelijke wijze op. De
volgende werkwijze wordt daarbij toegepast:
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Tussentijdse overschrijving: basisonderwijs – basisonderwijs (bao-bao)
Het kan voorkomen dat gedurende de schoolloopbaan het in het belang van een optimale ontwikkeling
van het kind beter is dat het kind naar een andere basisschool gaat. Dat wordt vastgesteld in een gesprek
tussen de ouders/verzorgers en de school waar het kind nog ingeschreven staat.
Het meest natuurlijke moment van tussentijdse overschrijving is de overgang van het ene schooljaar naar
het andere (de zomervakantie). Bij hoge uitzondering (bv. bij klemmende situaties) en na goed overleg
tussen de ouders/verzorgers en de betrokken basisscholen is een tussentijdse overschrijving op een
ander moment mogelijk.
De plaats die een kind inneemt op een van de scholen voor primair onderwijs binnen Zwijndrecht is
gebaseerd op een vrije keuze van ouders/verzorgers op grond van o.a. levensbeschouwing,
pedagogische/didactische voorkeuren. De zorg die de school biedt, is er een die in het belang van de
ontwikkeling van het kind noodzakelijk wordt geacht op grond van schoolspecifieke visie en
uitgangspunten. Hoewel alle scholen op eigen wijze onderwijs verzorgen binnen de wettelijke kaders
onderscheiden zij zich op kwaliteit in de breedste zin van het woord. Optimale informatie van
ouders/verzorgers in het belang van een goede keuze voor het kind is essentieel.
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Overleg met de vertrekkende school. Indien tot
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overschrijvingsdatum bepaald.
Afrondend gesprek ter afsluiting van het schooltraject.
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Tussentijdse overschrijving: basisonderwijs – speciaal basisonderwijs (bao-sbo)
Uitgangspunt en werkwijze als overschrijving ‘bao-bao’, met de volgende aanvulling:
 Een overschrijving van een kind in een PCL-beschikkingsprocedure vindt in principe pas plaats
nadat de procedure is afgerond.
 Wanneer een SBO-beschikking wordt afgegeven is, door de Permanente Commissie
Leerlingenzorg (PCL), in de afweging meegenomen of het kind plaatsbaar is op een andere
school voor basisonderwijs. Basisscholen plaatsen om die reden geen kinderen met een SBObeschikking.
Tot slot
De gezamenlijke schoolbesturen hechten aan een optimale onderlinge samenwerking en samenwerking
tussen de scholen. Dit is zonder uitzondering in het belang van het kind en het onderwijs dat aan het kind
gegeven wordt.
De bovenstaande visie en werkwijzen hanteren de besturen om ouders/verzorgers een optimale
keuzemogelijkheid te bieden. Mogelijke afwijkingen van deze afspraken worden voorafgaand gezamenlijk
en in collegiaal overleg besproken.
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