
Aannamebeleid de Kleine Planeet per 01-08-2021 

Bij toelating van een kind  

Het openbaar onderwijs is algemeen toegankelijk. Dit betekent dat dit onderwijs principieel 

toegankelijk is voor alle kinderen, zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing. 

Daarnaast is het openbaar onderwijs gehouden onderwijs te geven met eerbiediging van ieders 

godsdienst of levensbeschouwing. Dit principe omarmen wij ook op onze school.  
 

Toelatingsprocedure  

Wat toelating van kinderen betreft onderscheiden we een aantal soorten instroom:  

• Zijinstroom in leerjaar 7 en 8  

• Zijinstroom in leerjaar 2 tot en met 6  

• Instroom in leerjaar 1  

• Instroom peuters 

 

Zijinstroom in leerjaar 7 en 8  

Instroom in leerjaar 7 en 8 passen wij in principe niet toe. Het kost in deze gevallen tijd om 

relatie te leggen met andere kinderen en we willen stabiliteit in deze leeftijdsgroep 

garanderen. Ook kost het tijd om de volgens de werkwijze van het jenaplanconcept te leren 

werken. Bij zijinstroom in hogere stamgroepen geeft onbekendheid met het Jenaplan 

onderwijs een te grote aanpassing van het kind en de groep.     
 

Zijinstroom in leerjaar 2 tot en met 6  

Dit laatste geldt ook voor instroom in lagere stamgroepen, maar weegt daar minder zwaar 

zodat wij instroom in deze groepen in principe niet uitsluiten. In deze stamgroepen geldt 

echter dat wij als school maximaal goed onderwijs willen bieden en dat dit naar ons 

inziens alleen mogelijk is bij een zekere maximale groepsomvang.  

Voor zijinstroom in de leerjaren 2 tot en met 6 hanteren wij de volgende uitgangspunten:  

Een kind wordt alleen aangenomen als: 

→ In de betreffende groep de maximale groepsomvang nog niet is bereikt. Deze is 

gesteld op 26.  
→ Het verantwoord is, gezien de zorgvraag van de kinderpopulatie in de betreffende 

stamgroep, nieuwe kinderen in deze groep te plaatsen.  
 

Een kind wordt mogelijk niet aangenomen als er sprake is van bijzondere omstandigheden 

(kind zit in een toelatingsprocedure of heeft een indicatie voor het speciaal basisonderwijs, 

kind zit in een toelatingsprocedure of heeft een indicatie voor het REC, het onderwijskundig 

rapport van de vorige school geeft op onderwijskundige motieven aanleiding tot het niet toe 

laten).  
 

Instroom in leerjaar 1   

Hierbij hanteren wij de volgende uitgangspunten: 

o Ouders kunnen zich aanmelden vanaf de 2e verjaardag van hun kind. 
o Locatie Voorstad heeft als indicatie voedingsgebied postcode 7413  

o Locatie Bekkumer heeft als indicatie voedingsgebied postcode 7416 
o In april van het jaar voordat de kinderen beginnen (b.v. april 2020 inschrijven voor 

kinderen die in 2021 starten als kleuter) wordt er geloot. Dus geen inschrijving op 
volgorde van aanmelden; op die manier heeft iedereen evenveel kans (ongeacht 
wanneer je in het jaar geboren wordt). 75% van de plekken zijn voor kinderen uit het 



voedingsgebied. 25% van de plekken voor kinderen buiten dit gebied. Dit omdat de 
school met het Jenaplanconcept de enige is in Deventer.  

o Broertjes en zusjes hebben wel een plek op dezelfde locatie.  Bij halfbroer/zus en of 

pleegbroer/zus altijd in overleg waarbij afstand en motivatie richtinggevend is  
o Broertjes/zusjes die na hun 3e jaar worden aangemeld, verliezen het recht op 

voorrang. Zij kunnen mee in de loting. 
o De grens voor het aannemen van kinderen in groep 1 ligt op 27 en bij Voorstad op 18.  

o Kinderen die niet aangenomen kunnen worden, worden op een wachtlijst geplaatst 

(wederom op volgorde door loting bepaald) 
 

Instroom peuters 

 

Hierbij hanteren wij de volgende uitgangspunten: 

• Inschrijfformulier DOK 13/ DKP, geen wederzijdse verplichting doorstroom 

basisschool. 
• Inschrijven peuters: kijkend naar zorgbehoefte type VVE 

 

 

Belangrijk is dat de ouders de aanvraag voor de toelating van hun kind persoonlijk indienen 

bij de directeur of bouwcoördinator van Jenaplanschool de Kleine Planeet en op dit 

aanmeldingsformulier hun voorkeurslocatie aangeven en dit beargumenteren.  

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het toelatingsbeleid berust bij de directie. Er 

kan sprake zijn van calamiteiten of buitengewone persoonlijke omstandigheden (ter 

beoordeling aan de directeur) die een afwijking van bovenstaande regeling rechtvaardigen.  
 


