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Aanmeldbeleid de Beiaard 

In de gemeente Utrecht wordt momenteel een gezamenlijk aanmeldbeleid voor toekomstige 

vierjarigen ontwikkeld. Het aanmelden en het toedelen van een plaats op een basisschool verloopt 

bij alle basisscholen dan op dezelfde wijze. Uitgangspunt is dat elk kind een gelijke kans heeft op een 

plaats op een basisschool en de keuzevrijheid van ouders hierbij zoveel mogelijk wordt 

gewaarborgd.  

Een praktische consequentie die hieruit voortvloeit is dat ouders de voorkeur voor een school 

kunnen aangeven in het kwartaal waarin hun kind drie jaar wordt. 

Vooruitlopend op het gezamenlijk aanmeldbeleid, handelt basisschool de Beiaard, in de geest van 

het toekomstig beleid van de gemeente Utrecht, vanuit de waarden open, eerlijk en eenvoudig. Het 

komende schooljaar wordt daarom een overgangsjaar. Onderstaand leest u hoe de 

aanmeldprocedure er voor dit schooljaar uitziet, zolang het nieuwe aanmeldbeleid van de gemeente 

Utrecht nog niet is vastgesteld. 

 

Overgangsjaar schooljaar 2021-2022 

 

Voor het komende schooljaar zijn ouders die hun interesse hebben aangegeven voor de Beiaard op 

een lijst van geïnteresseerde ouders gezet. Dit zijn ouders wiens kinderen geboren zijn tussen 1 

oktober 2017 en 1 oktober 2018. 

Net als in eerdere schooljaren is op basis van al deze interesses sprake van overaanmelding; er staan 

meer kinderen op de interesselijst dan er daadwerkelijk geplaatst kunnen worden.  

 

Omdat we een open, eerlijk en duidelijk toelatingsbeleid willen hanteren, waarbij er gelijke kansen 

zijn voor ieder kind, zijn er afspraken gemaakt met de MR over het lotingsproces.  

 

 Op de Beiaard zijn per schooljaar 32 plekken beschikbaar voor instromende vierjarigen.  

Broertjes en zusjes van kinderen die al bij ons op school zitten, krijgen voorrang. 

 Daarnaast zijn er ouders met kinderen die geboren zijn tussen 1 oktober 2017 en 1 oktober 

2018 die een eerder schriftelijk bericht over plaatsing hebben gekregen voor een plek voor 

volgend schooljaar.  

 De overige plekken worden verloot onder andere geïnteresseerden op de wachtlijst. 

 

Lotingsproces 

 Dit schooljaar wordt geloot onder ouders die op de lijst van geïnteresseerden staan of die 

zich voor de loting op een andere manier melden. Het betreft ouders van kinderen die 

tussen 1 oktober 2017 en 1 oktober 2018 geboren zijn. 

 Lotingsdata schooljaar 2021-2022 

o De eerste loting vindt plaats op 1 april 2021, het betreft kinderen die zijn geboren 

tussen 1 oktober 2017 en 1 april 2018. Dit is in verband met de overgangssituatie 

een loting van twee kwartalen ineens.  

o De tweede loting vindt plaats op 1 juli 2021 voor kinderen die geboren zijn tussen 1 

april 2018 en 1 juli 2018.  
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o De derde loting vindt plaats op 1 oktober 2021 voor kinderen die geboren zijn tussen 

1 juli 2018 en 1 oktober 2018. 

 Vooraf wordt bepaald hoeveel kinderen in elk kwartaal ingeloot kunnen worden, zodat 

er verhoudingsgewijs evenveel kinderen per kwartaal kunnen inschrijven en elke 

geboortedatum een even grote kans maakt om ingeloot te kunnen worden. Dat wil 

zeggen dat als er verhoudingsgewijs meer geïnteresseerden zijn in het eerste kwartaal 

ook verhoudingsgewijs meer kinderen uit dit kwartaal worden ingeloot. 

 Ouders die hun interesse kenbaar hebben gemaakt en op de geïnteresseerdenlijst staan 

worden begin maart 2021 per mail geïnformeerd.  

 Onder de uitgelote kinderen wordt geloot voor positie op wachtlijst. Ouders worden op 

volgorde van de wachtlijst benaderd als er toch een plek vrijkomt. 

 

NB De loting is openbaar & transparant, door middel van een aantal waarborgen: 

 Er is altijd een MR lid bij de loting aanwezig. 

 Ouders kunnen de loting desgewenst via een digitale verbinding online bijwonen.  

 Vanwege privacy krijgen alle ouders op de geïnteresseerdenlijst een nummer toegekend. Dit 

nummer wordt aan ouders gecommuniceerd voorafgaand aan de loting, zodat alleen met de 

nummers worden geloot en ouders niet elkaars gegevens weten.  

 De data van de loting worden tijdig op de website van de Beiaard gepubliceerd. 

 

Daadwerkelijke inschrijving  

 Na de loting kunnen ouders die ingeloot zijn, hun kind daadwerkelijk inschrijven. Ouders 

hebben hier tot twee weken na de lotingsdatum de tijd voor.  

 Als ouders zich niet binnen de termijn inschrijven door middel van het inschrijfformulier of 

aangeven toch voor een andere school te kiezen, dan wordt de eerste op de wachtrij 

benaderd. 

 Na ontvangst van het inschrijfformulier wordt de definitieve inschrijving aan ouders 

bevestigd. Vervolgens worden de gegevens in Parnassys verwerkt. 

 

Voorrang broertjes en zusjes 

 Broertjes en zusjes van kinderen die al op school zitten, krijgen voorrang.  

 Het is belangrijk om deze kinderen tijdig in beeld te hebben. Alle bestaande ouders wordt 

daarom jaarlijks gevraagd om uiterlijk begin juli, vóór het schooljaar waarin hun kind 3 jaar 

wordt, door te geven wanneer er broertjes en zusjes zijn die het komende schooljaar drie 

jaar worden (kinderen worden op de leerlingenlijst van het aankomende schooljaar gezet). 

Geregistreerd worden naam, geboortedatum en van wie het een broertje of zusje is.  

 De daadwerkelijke inschrijving op school kan pas plaatsvinden als het kind drie jaar is 

geworden. Ouders wordt daarom gevraagd direct na de derde verjaardag het volledig 

ingevulde inschrijfformulier aan te leveren.  

 De verantwoordelijkheid voor het tijdig melden en inschrijven van de broertjes en zusjes ligt 

bij de ouders.  

 

Vastgesteld beleid. 



 

3 
 

 

 

Het aanmeld beleid en de afspraken over de overgangsfase zijn tot stand gekomen in samenspraak 

met de onderbouwcoördinator en directeur, vastgesteld in het MT en vervolgens ter instemming 

voorgelegd aan de MR.  

 

Utrecht, 

februari 2021 


