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Beleid ten aanzien van het aanmelden van leerlingen op de basisschool vanaf 1 oktober 

2021 

Wilt u uw kind aanmelden voor onze school? Doe dit in het kwartaal waarin uw kind 3 jaar 

wordt. Het aanmeldformulier staat op: naardebasisschool.utrecht.nl. 

Om een goed beeld te krijgen van onze school, ter ervaren hoe ons pedagogisch klimaat en 

de sfeer op school is en al uw vragen te kunnen stellen, raden we u aan om een keertje te 

komen kijken! U kunt een afspraak maken voor een rondleiding en informatiegesprek door 

een mail te sturen naar directie@debeiaard-sozko.nl  of telefonisch contact op te nemen 

met onze school via 030-2713531. 

Voorrang broertjes en zusjes in het nieuwe aanmeldbeleid vanaf 1 oktober 2021. 

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

en zusjes moeten vanaf 1 oktober ook in het kwartaal dat ze drie jaar worden, via 

het nieuwe aanmeldsysteem aangemeld worden maar worden met voorrang 

geplaatst.  

▪ De verantwoordelijkheid voor het tijdig melden en inschrijven van de broertjes en 

zusjes ligt bij de ouders. 

Is uw kind geboren vóór 1 oktober 2018? 

Voor de kinderen die geboren zijn vóór 1 oktober 2018 geldt een overgangsregeling. In de 

overgangsfase handelen we al in de geest van het nieuwe aanmeldbeleid, namelijk een 

open, eerlijk en duidelijk toelatingsbeleid, waarbij er gelijke kansen zijn voor ieder kind.  

 

Net als in eerdere schooljaren is er sprake van overaanmelding op onze school: er staan 

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

In de geest van het nieuwe aanmeldbeleid wordt er daarom geloot om iedereen een eerlijke 

kans op een plek te geven. 

 

Over het lotingsproces zijn afspraken gemaakt met de MR: 

▪ 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 en 
worden direct geplaatst. 

▪ De overige beschikbare plekken worden verloot onder geïnteresseerde ouders. 
▪ Vooraf wordt bepaald hoeveel kinderen in elk kwartaal ingeloot kunnen worden, 

zodat er verhoudingsgewijs evenveel kinderen per kwartaal kunnen inschrijven. Dat 
wil zeggen dat als er verhoudingsgewijs meer geïnteresseerden zijn in het eerste 
kwartaal ook verhoudingsgewijs meer kinderen uit dit kwartaal worden ingeloot. 

▪ Loting vindt plaats op vastgestelde momenten. 
▪ Bij de loting is een lid van de oudergeleding van de MR aanwezig. 

 

Loting en lotingsdata schooljaar 2021-2022  

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/naardebasisschool.utrecht.nl
mailto:directie@debeiaard-sozko.nl
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▪ De eerste loting heeft plaatsgevonden op 1 april 2021. Dit betreft kinderen die zijn 

geboren tussen 1 oktober 2017 en 1 april 2018. 

▪  De tweede loting vindt plaats op 16 september 2021 voor kinderen die geboren zijn 

tussen 1 april 2018 en 1 juli 2018. 

Daadwerkelijke inschrijving  

▪ Na de loting kunnen ouders die ingeloot zijn, zich daadwerkelijk inschrijven. De 

uiterlijke data voor inschrijving na de loting worden aan de ingelote ouders 

gecommuniceerd. 

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

inschrijfformulier of aangeven toch voor een andere school te kiezen, dan wordt een 

andere ouder benaderd op volgorde van de lotingsnummers (alle lotnummers 

worden geloot zodat er ook meteen een volgorde voor de reservelijst bekend is (dit 

wordt aan de meelotende ouders gecommuniceerd). 

▪ Na ontvangst van het inschrijfformulier wordt de definitieve inschrijving aan ouders 

bevestigd. Vervolgens worden de gegevens in Parnassys verwerkt. 

Vastgesteld beleid. 

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.  

 

Update: 

Op 16 september 2021 heeft de loting voor de kinderen geboren tussen 1 april en 1 

oktober 2018 plaatsgevonden. Ouders die hun interesse voor onze school hadden 

opgegeven hebben meegeloot. Mocht u niet hebben meegeloot maar toch interesse 

hebben, kunnen we u altijd op de reservelijst zetten. Omdat er al een aantal kinderen op 

de reservelijst staat, is de kans klein dat er nog een plekje vrijkomt, dus we raden u aan 

ook bij andere basisscholen in de buurt te gaan kijken. 

 


