Toelating en weigering van leerlingen
Inleiding:
Het bijzonder onderwijs mag in beginsel kinderen weigeren van ouders/verzorgers die de grondslag
van de school niet onderschrijven. Gelijkwaardigheid en wederzijds respect vormen de algemeen
aanvaarde uitgangspunten. Die uitgangspunten leiden tot een aantal afspraken en gedragsregels. De
gemaakte afspraken en regels gelden zowel voor de leerkrachten als voor de leerlingen en hun
ouders/verzorgers. Het moet voor een ieder volstrekt duidelijk zijn wat op de school van elkaar
gevraagd en verwacht mag worden. De Wet op het primair onderwijs bevat een drietal artikelen die
uitspraken doen terzake de toelating en verwijdering van leerlingen. Dit betreft de artikelen 40, 58 en
63 van de Wet op het primair onderwijs. De beslissing over de toelating en verwijdering van leerlingen
ligt bij het bevoegd gezag op grond van de hiervoor genoemde wet.
Daar waar in dit stuk gesproken wordt over ouders moet ook steeds het woord verzorgers toegevoegd worden.

A. Toelating en voorlopige toelating van leerlingen:
In principe worden alle leerlingen toegelaten op elke Groene Lintschool, tenzij:
* de katholieke identiteit van de school niet wordt gerespecteerd. Dit betekent o.a. deelname
aan alle activiteiten die voortvloeien uit de katholieke identiteit van de school. Hier wordt de ouders
op gewezen en op het aanmeldingsformulier geven ouders aan of zij deze identiteit willen
respecteren.
* op grond van zorgbeleid (zie beleidstuk: “Leerlinggebonden Financiering” en
“Schoolzorgprofiel”) er argumenten zijn die plaatsing niet mogelijk maken
* een leerling op een andere school is verwijderd vanwege wangedrag. Dan behoeft een
school de leerling niet zonder meer toe te laten.
In andere bijzondere omstandigheden worden leerlingen voorlopig toegelaten in combinatie met vastgelegde
schriftelijke afspraken, getekend door ouders en directeur.
Indien een leerling niet tot een specifieke school kan worden toegelaten, dan ontstaat voor de school de
inspanningsverplichting om samen met de ouders op zoek te gaan naar een school binnen Het Groene Lint.
Op grond van de wet geldt dat de toelating van een leerling niet afhankelijk mag worden gesteld van enige geldelijke
bijdrage van de ouders.
Indien een leerling van een andere niet tot het bevoegd gezag behorende school door zijn ouders wordt aangemeld,
zal de directie, namens het bevoegd gezag, voorafgaand aan de toelating van de leerlingen informatie opvragen bij de
school die de leerling wenst te verlaten. Na ontvangst van een onderwijskundig rapport van die andere school, neemt
de directeur een definitief besluit tot het wel of niet toelaten van de leerling.
Indien daar aanleiding toe bestaat pleegt de schoolleiding nader overleg met de ouders over plaatsing op de
school.
Indien een leerling niet of voorlopig wordt toegelaten ligt de beslissing daarover bij het bevoegd gezag. Er wordt een
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motivering voor de beslissing geformuleerd. Indien noodzakelijk wordt de motivering op schrift aan de ouders
overlegd. Deze brief komt in het archief van de betreffende leerling terecht.
Indien ouders of voorgaande scholen geen volledige of juiste informatie hebben gegeven en er extra
begeleidingsvragen rond de betreffende leerling optreden, wordt dit besproken.
Als het gaat over toelatingseisen moet opgemerkt worden dat een grond tot weigering kan zijn dat ouders
weigeren om mee te werken aan een verwijzing naar het speciale onderwijs of wanneer de school in zorgbreedte
onvoldoende toegerust is om de leerling te begeleiden.

B. Weigering van leerlingen:
Er is sprake van weigering als het bevoegd gezag het verzoek van de ouders afwijst hun kind op een bepaald tijdstip tot
de school toe te laten. Het bevoegd gezag zal daarom steeds moeten kunnen aangeven waarom een leerling niet tot de
school wordt toegelaten. Het Groene Lint heeft een toelatingsbeleid en de (G)MR heeft adviesrecht over de vaststelling
en wijziging daarvan. Het beleid moet de ouders bekend gemaakt zijn in de schoolgids, dan wel op het moment van
inschrijving. Weigering in afwijking van het beleid kan, maar vraagt een zwaardere motivering. Ouders moeten
gehoord worden n.a.v. een weigering. Van dit gesprek wordt door het bevoegd gezag een verslag gemaakt. Een
kopie van dit verslag gaat naar de ouders.
Ouders moeten ook weten dat ze bezwaar tegen het besluit kunnen maken bij het bestuur en hiertegen in beroep
kunnen gaan. De beroepsprocedure moet hen duidelijk gemaakt worden. Bij weigering wordt er ook
nagegaan of andere scholen binnen hetzelfde bestuur benaderd zijn i.v.m. eventuele toelating. Er hoort binnen
4 weken na ontvangst van het bezwaarschrift een besluit genomen te zijn.
De (G)MR heeft adviesrecht over de vaststelling en de wijziging van het toelatingsbeleid.
T.a.v. een eventueel besluit om een leerling niet toe te laten verplicht artikel 63 van de Wet op het primair onderwijs
dat het bevoegd gezag het besluit daartoe schriftelijk en met redenen omkleed aan de ouders bekend maakt en zij
worden gewezen op de mogelijkheid tot bezwaar en beroep.
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