Procedure overplaatsing vanuit een andere basisschool
Doel van de procedure
Leerkrachten, ouders, andere basisscholen en leerlingen hebben zorgvuldige en
uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op onze school om tot
een goed besluit te komen wat betreft de overplaatsing van een leerling vanuit
een andere basisschool (binnen de schoolvereniging).
Voor wie is deze procedure?
Deze procedure wordt ingezet bij een aanvraag voor overplaatsing, zonder dat
hierbij sprake is van verhuizing. Wanneer bij een verhuizing uit het intakegesprek
blijkt dat het gaat om een plaatsing van een kind met mogelijk extra zorg, zal deze
procedure ook worden opgestart. De procedure, zoals hieronder is beschreven,
wordt doorlopen en na zes schoolweken zal dan een besluit worden genomen
over definitieve plaatsing. Als het gaat om een spoedplaatsing, kan worden
besloten de genoemde zes schoolweken als een proefplaatsing te zien.
Hoe komen we tot een besluit?
Voor het nemen van een zorgvuldig en goed overwogen besluit gebruiken wij een
periode van 6 schoolweken. Deze periode gaat in vanaf het moment dat het
eerste gesprek met ouders heeft plaatsgevonden.
Onze procedure ziet er als volgt uit:
1. Nadat ouders aangegeven hebben bij de school waar hun kind is
ingeschreven dat zij naar een andere school willen, nemen zij contact met
ons op. Wij zullen altijd vragen of de school van het kind op de hoogte is
gesteld.
2. Met de ouders plannen we een gesprek in. Hier zullen de directeur en de
IB’er bij aanwezig zijn.
Tijdens dit gesprek zullen we het met name hebben over waarom een
overplaatsing wenselijk zou kunnen zijn en wat de ouders van ons
verwachten en wat wij van hen verwachten en kunnen bieden.
3. Na dit gesprek zal de IB’er van onze school contact opnemen met de
huidige school van de leerling om een afspraak te maken voor een
observatie in de klas waar de leerling zit.
4. Daarna zal er een (telefonisch) gesprek plaatsvinden met de leerkracht
en/of IB’er van de huidige school.
5. Eventueel zal er met toestemming van de ouders nog contact opgenomen
worden met mogelijk externe personen die betrokken zijn bij de leerling
en/of het gezin.
6. Het kind wordt uitgenodigd een halve dag mee te draaien in de groep
waar het in zou worden geplaatst. Hierdoor heeft de leerkracht de
mogelijkheid te observeren hoe het kind past in de groep.
7. De directeur zal, na alle geledingen gehoord hebbende, een besluit
nemen over de mogelijke plaatsing.
8. Na dit besluit zal onze school contact opnemen met de ouders om mee te
delen wat er besloten is.

Hoe verder na het besluit?
1. De scholen van Putten hebben onderling afgesproken dat de overgang naar
een andere basisschool, waarbij geen sprake is van verhuizing, altijd
plaatsvindt bij de start van het nieuwe schooljaar.
2. Hiervan kan worden afgeweken als de directeuren van beide scholen een
meerwaarde zien in het eerder overschrijven naar de andere school. Dit is een
gezamenlijk besluit. U kunt hierbij denken aan:
a. Ernstige sociaal emotionele problemen
b. Een leerling die aan het einde van groep 2 van school wisselt. Dit kan
een reden zijn om de leerling rond de meivakantie te laten wisselen,
zodat het een wenperiode heeft doorlopen, voordat het start in groep 3.
Als u niet eens bent met het genomen besluit, kunt u een gesprek aanvragen met
de directeur en IB’er, waarin zij het besluit zullen toelichten. Het genomen besluit
is bindend.

