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Aannamebeleid Mariaschool 
 
Door het stijgend aantal aanmeldingen op de Mariaschool in relatie tot het beperkt aantal beschikbare plekken op 
school hanteert de Mariaschool voor het inschrijven van leerlingen een aannamebeleid. Onderstaand is te lezen op 
welke wijze leerlingen aangemeld kunnen worden op de Mariaschool en hoe de procedure tot aan het inschrijven op 
de school verloopt.  
 
Ook leest u terug op basis van welke criteria de ouders/verzorgers van de kinderen die op de wachtlijst staan worden 
benaderd op het moment dat er een plekje vrijkomt in de jaargroep. Het instellen van een zogeheten wachtlijst 
wordt alleen gedaan op het moment dat een groep vol is en nadat alle ouders/verzorgers van de school benaderd 
zijn om jongere broertjes en zusjes in te schrijven. Onderstaand beleid is afgestemd met het bestuur van Stichting 
Katholiek Onderwijs Pijnacker (SKOP) en sluit aan bij het aannamebeleid van de stichting.   
 
Het aanmelden van een leerling 
De aanmelding van kinderen voor toelating geschiedt schriftelijk. Voor het (voorlopig) aanmelden van een kind 
dient men een aanmeldingsformulier in te vullen. Dit formulier wordt verstrekt na een persoonlijk 
kennismakingsgesprek gevoerd te hebben op de Mariaschool. Als de Mariaschool qua onderwijs, visie en 
uitgangspunten aansluit bij de wensen van de ouders/verzorgers en als de ouders/verzorgers deze visie, 
uitgangspunten en de Katholieke identiteit onderschrijven wordt naast de informatie over de school ook het 
aanmeldformulier aan de ouders/verzorgers mee naar huis gegeven. Als er sprake is van broertjes en/of zusjes 
wordt ook voor deze kinderen direct een aanmeldformulier meegegeven.  
 
Het inplannen van een kennismakingsverzoek kan door hiervoor een digitaal verzoek in te dienen via de website 
van de school. Dit kan via de link https://www.mariaschoolpijnacker.nl/ik-zoek-een-basisschool/kennismaken/. 
Na ontvangst van dit verzoek wordt er door school op volgorde van binnenkomst contact opgenomen voor het 
inplannen van het kennismakingsgesprek.  

 
Aanmelden versus plaatsing 
Aanmelden betekent nog niet dat een kind wordt geplaatst.  Bij het plaatsen van leerlingen houdt de directeur 
rekening met een evenwichtige verdeling tussen het aantal jongste, middelste en oudste kinderen in een 
groep. Op het moment dat er voldoende plaats is op het moment van aanmelden (datum ontvangst 
aanmeldformulier) verandert een aanmelding op driejarige leeftijd automatisch in een definitieve inschrijving. 
 
Op het moment dat er sprake is van een specifieke zorgvraag of ondersteuningsbehoefte voor een leerling 
wordt door de school onderzocht of de school in staat is om deze zorg en ondersteuning te bieden en of deze 
ondersteuningsvraag de zorgcapaciteit in de groep en op school niet overstijgt. Van invloed op deze uitkomst 
is het aantal leerlingen dat al ondersteuning nodig heeft, het aantal leerlingen dat geplaatst zal worden en de 
aanwezige expertise en ondersteuningsmogelijkheden in de school. Tijdens het kennismakingsgesprek zal bij 
ouders/verzorgers in kaart worden gebracht of er de verwachting is dat kinderen extra ondersteuning nodig 
zullen hebben bij de start op de Mariaschool.  

 
Meer aanmeldingen dan plekken in een geboortejaar 
Op het moment dat er meer aanmeldingen zijn dan dat er plek is en de groepen gevuld zijn, zal de school 
overgaan tot het aanleggen van een wachtlijst. Voorafgaande aan dit proces is er met de ouders/verzorgers die 
kinderen op school hebben en jongere kinderen hebben die  nog niet naar school gaan contact opgenomen om 
deze jongere broertjes en zusjes in te schrijven. Vanaf het moment dat de wachtlijst wordt aangelegd geldt dat 
aanname afhankelijk is of er een plek beschikbaar komt (bijvoorbeeld door verhuizing of door inschrijving van 
een leerling op een andere school). Bij de aanname van leerlingen die op de wachtlijst staan, worden 
onderstaande criteria op het moment dat er een plek vrijkomt bij de aanname en plaatsing op school 
gehanteerd. Hierbij is rekening gehouden met het uitgangspunt dat we een school in de wijk willen zijn: 
 
1. Broertjes en zusjes van onze leerlingen worden altijd met voorrang geplaatst; 
2. Kinderen van medewerkers werkzaam bij SKOP; 
3. Kinderen woonachtig in Klapwijk, Tolwijk, Ackerswoude, Rietlanden en de zogeheten buitengebieden; 
4. Kinderen woonachtig in andere wijken in Pijnacker; 
5. Kinderen woonachtig in Nootdorp; 
6. Overige kinderen.  
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Over de wachtlijst 
De directeur besluit in samenspraak met het bestuur van SKOP of er voor een bepaalde groep of geboortejaar 
een wachtlijst moet worden ingesteld. Naast de criteria die gebaseerd zijn op het aantal plekken in de groepen 
(tussen de 54 en 60 per geboortejaar) zijn onderstaande criteria voor de directeur bepalend bij het instellen van 
een wachtlijst: 

▪ Aantal leerlingen in groep (kan verschillen i.v.m. zwaarte groep). 
▪ Aantal leerlingen met speciale behoeftes/aandacht. 
▪ Rustige groep/drukke groep. 
 

De school houdt geen plaatsen open voor wachtlijstkinderen waarvan de startdatum niet zeker is. Kinderen 
worden op volgorde van aanmelding op de wachtlijst geplaatst. Voor plaatsing zijn de datum van aanmelding, 
de volgordecategorie die geldt voor het kind en de definitieve startdatum relevant. 
 
 
Tussentijdse instroom 
Bij tussentijdse instroom streeft de Mariaschool ernaar complete gezinnen voorrang te geven. Bij de plaatsing 
geldt in geval van teveel aanmeldingen dezelfde volgorde van aanname. Tevens zal bij tussentijdse instroom 
altijd onderzoek worden gedaan naar de onderwijs-, zorg- en ondersteuningsbehoefte van een leerling en in 
hoeverre dit van invloed is op de groep waarin geplaatst moet worden. Ook hier geldt dat het aantal leerlingen 
in de groep, de reeds aanwezige ondersteunings- en zorgbehoefte van de andere leerlingen en de veiligheid en 
continuïteit in de groep niet in het geding mogen komen.  
 
 
Plaatsing 
Zodra de directeur weet of een kind van de wachtlijst geplaatst kan worden, wordt contact met de 
ouders/verzorgers opgenomen. De Mariaschool streeft ernaar om uiterlijk zes maanden voordat het kind 4 jaar 
wordt, duidelijkheid te kunnen geven of plaatsing op de Mariaschool mogelijk is.  
 
Bij tussentijdse instroom wordt na de aanmelding zo snel als mogelijk een beslissing over de plaatsing genomen. 
In gevallen waarin dit beleid niet voorziet, beslist de directeur. 
 
 
Geen plek op de Mariaschool, toch naar school 
Het kan voorkomen dat de groepen het maximaal aantal leerlingen hebben bereikt op het moment dat u uw 
zoon of dochter aanmeldt voor de Mariaschool. Toch wilt u voor uw zoon/dochter onderwijs in deze omgeving.  
 
De Mariaschool maakt onderdeel uit van Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker (SKOP). Op het moment dat 
wij geen plek hebben op de Mariaschool kunnen wij u, indien gewenst, in contact brengen met de directies van 
de andere scholen vallende onder SKOP. Zij kunnen bij voldoende plaats een plek bieden om te voorkomen dat 
uw kind op de wachtlijst komt te staan.  
 
 


