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Inleiding 

 

Basisschool De vink is een basisschool met een katholiek –en openbare 

signatuur, die ondergebracht is in de Stichting Katholiek en Openbaar 

Onderwijs Noord-Hofland. Vanwege het deels openbare karakter van de school 

wordt bij de toelating van kinderen geen onderscheid gemaakt op basis van 

geloofsovertuiging, de school is actief m.b.t. het uitdragen en praktiseren van 

het Rooms-Katholieke geloof voor de kinderen die dit geloof aanhangen. 

In het “Managementstatuut” van basisschool De Vink is aan de directeur van 

de school de bevoegdheid gemandateerd om besluiten te nemen inzake de 

toelating van leerlingen. 

De directeur dient in geval van de niet toelating van een leerling het bestuur 

SKOON in een vroegtijdig stadium te informeren. 

Waar in dit protocol wordt gesproken van ouders, wordt bedoeld de ouders, 

voogden of verzorgers van de betreffende leerling. 

 

 

  



 
 

Protocol toelating leerling juni 2015  4 

1. Aanmelding en toelating op school. 

 

 

Dit protocol onderscheidt de toelating (plaatsing) van een leerling die voor 

het eerst naar de basisschool gaat; een ‘reguliere instromer ‘ en een leerling 

die van een andere school komt; een ‘tussentijdse instromer’. 

 

De aanmelding van leerlingen voor toelating geschiedt schriftelijk middels 

het aanmeldformulier van de school.  

 

De directeur neemt de beslissing over toelating van een leerling zo spoedig 

mogelijk doch uiterlijk 6 weken na ontvangst van de aanmelding. Indien de 

beslissing niet binnen 6 weken kan worden genomen, deelt het bevoegd 

gezag dit aan de ouders mee en noemt het daarbij een zo kort mogelijke 

termijn van ten hoogste 4 weken waarbinnen de beslissing wel tegemoet kan 

worden gezien. 

 

2. Wettelijk kader toelating 

 

De school geeft bij aanmelding niet de garantie af dat een leerling ook 

daadwerkelijk toegelaten wordt op de school. De Grondwet, de leerplichtwet 

en de Wet op het Primair Onderwijs bevatten geen recht tot toelating op een 

school. De Wet op het Primair onderwijs geeft het bevoegd gezag ruimte om 

over de toelating te beslissen. Het bevoegd gezag kan de toelating van een 

leerling weigeren als het de leerling  geen passend onderwijsprogramma kan 

bieden.  Bij het niet toelaten van een leerling heeft de school, na overleg met 

de ouders en in samenhang met de ondersteuningsbehoefte van de leerling en 

het schoolondersteuningsprofiel van de betrokken scholen in het 

samenwerkingsverband, de plicht een andere school voor deze leerling te 

vinden die wel passend onderwijs kan bieden. Dit is de zorgplicht die 

voortvloeit uit de Wet Passend onderwijs. 

Ingevolge de Wet Primair Onderwijs kan de school de toelating van een 

leerling eveneens weigeren; 

- Indien op de school geen plaatsruimte beschikbaar is, of 

- indien de ouders van de leerling weigeren de grondslag van de school te 

respecteren dan wel te onderschrijven bij aanmelding. De wet zegt dat in 

deze 2 gevallen de zorgplicht voor de school niet van toepassing is en dus 

heeft de school niet de verplichting om zorg te dragen voor een plaatsing op 

een andere school. De zorgplicht geldt juridisch gezien voor het bevoegd 

gezag; het schoolbestuur. In de praktijk zal de school waar de leerling is 

aangemeld de zorgplicht invullen.  

 

3. Passend onderwijs extra uitgelicht 

  

Binnen de gedachte van Passend Onderwijs wordt van de scholen verwacht 

leerlingen zelf die begeleiding en ondersteuning te geven die voor hen 

noodzakelijk is (zorgplicht). De aanmeldprocedure van de school is leidend en 

voordat de zorgplicht van de school ingaat, moet er voldaan zijn aan de 



 
 

Protocol toelating leerling juni 2015  5 

aanmeldvoorwaarden van de school. Een kind kan vanaf 4 jaar naar school. 

Als het bevoegd gezag na de aanmelding vaststelt dat een kind extra 

ondersteuning nodig heeft gaat de zorgplicht van de school in ook al is het 

kind nog geen 4 jaar oud. De school neemt de aanmelding in behandeling en 

probeert een zo passend mogelijke onderwijsplek te bieden. Als de school 

geen passend onderwijs kan bieden voor de leerling dan is de school verplicht 

een andere school te vinden waar de leerling een passend onderwijsaanbod 

kan krijgen.  

Omdat niet verwacht kan worden dat (reguliere) scholen alle kinderen die 

worden aangemeld een passend aanbod kunnen aanbieden speelt het 

samenwerkingsverband waar de school deel van uitmaakt, een belangrijke 

intermediërende rol bij het vinden van een nieuwe school voor de leerling 

en/of bij het creëren van een tijdelijke oplossing door een tijdelijke plaatsing. 

Wanneer verwacht wordt dat een leerling voor bij zijn behoefte passende 

ondersteuning is aangewezen op SBO, SO of VSO, dient daarvoor een 

toelaatbaarheidsverklaring te worden aangevraagd bij het 

samenwerkingsverband. 

Het is noodzakelijk dat de school zich bij aanmelding een beeld kan vormen 

of de leerling extra ondersteuning nodig heeft en of de school daartoe 

handelingsbekwaam is. Via het aanmeldformulier van de school kunnen de 

ouders aangeven of hun kind extra ondersteuning nodig heeft. De school kan 

de ouders verzoeken extra noodzakelijke informatie aan de school te 

overleggen zodat de ondersteuningsbehoefte kan worden vastgesteld. Van de 

ouders wordt verwacht dat zij hieraan meewerken. Indien de verstrekte 

gegevens onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanmelding of voor de 

voorbereiding van de toelatingsbeslissing dan kan de school besluiten een 

aanmelding van toelating niet te behandelen. De ouders moeten daarbij wel 

de gelegenheid hebben gehad de aanmelding aan te vullen binnen een  

termijn van 3 weken. 

De school toetst de vastgestelde ondersteuningsbehoefte aan het 

ondersteuningsprofiel. Indien een school, na uitgebreide en gedegen 

afweging, tot de conclusie komt dat zij de zorg en ondersteuning voor het 

onderwijs aan het kind niet, of niet meer kan bieden, dient dit te leiden tot het 

niet toelaten van deze leerling en het verwijzen van deze leerling naar een 

andere school. 

 

 

4. Zorgvuldigheid boven alles. 

 

Het is voor alle betrokkenen van groot belang dat zorgvuldig wordt 

gehandeld. Niet zelden is het niet toelaten van een leerling aanleiding voor 

een klachtenprocedure of een andere juridische procedure. 

Bij de afweging om een leerling niet toe te laten is het verstandig een 

onderwijsspecialist in te schakelen van het samenwerkingsverband en met 

de ouders overleg te hebben over de ondersteuningsbehoefte van het kind. 

Belangrijk is om hiervan schriftelijk verslag te doen om in het geval van een 

juridische/geschillen procedure hiermee aan te kunnen tonen dat er 

zorgvuldig gehandeld is.  
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5. Motiveringeisen 

 

Het besluit over de toelating van een leerling wordt schriftelijk aan de ouders 

van de leerling bekendgemaakt. Het besluit over de niet toelating moet 

berusten op een deugdelijke motivering. Die motivering moet terug te vinden 

zijn in de schriftelijke bekendmaking.  

 

 

6. Algemene aanwijzingen. 

 

a. De directeur dient in brieven aan de ouders van de leerling gebruik te 

maken van briefpapier met het logo van basisschool De Vink. Op dit 

briefpapier moet het adres van de school als correspondentieadres worden 

vermeld. 

 

b. Omdat de directeur richting ouders van de leerling in naam van het 

bestuur van basisschool De Vink optreedt, dient de directeur in uitgaande 

brieven naar de ouders steeds de wij-vorm te hanteren. 

 

c. Brieven aan de ouders van de leerling over daadwerkelijk besluit toelating 

of niet –toelating moeten gedagtekend zijn en aangetekend worden 

verzonden. Er zijn situaties denkbaar, waarin er twee wettelijke 

vertegenwoordigers zijn, die niet samenwonen. In dat geval dienen de 

brieven aan beiden afzonderlijk aangetekend te worden verzonden. Omdat 

de verzending van aangetekende brieven soms lang duurt, is het 

verstandig de brief daarnaast per email of gewone post te sturen. 

 

d. Brieven aan de ouders van de leerling moeten op naam zijn gesteld. Het 

gebruik van de formule “Aan de ouders/verzorgers van ……” is niet 

toegestaan. 

 

e. Brieven aan de ouders moeten worden ondertekend met de volgende 

formule: 

Het bestuur van basisschool De Vink, SKOON, namens deze: 

de directeur van basisschool De Vink  

(handtekening) 

(naam) 
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7. Voorwaarden aanmelding 

 

De aanmeldprocedure van de school is leidend. Te adviseren is dat ouders 

voorafgaand aan de inschrijving hiervoor de schoolgids en het 

ondersteuningsprofiel raadplegen.  

 

Bij de aanmelding maakt de school onderscheid tussen; 

 de reguliere instroom; hieronder wordt verstaan de inschrijving van 

leerlingen die nog niet leerplichtig zijn 

 de tussentijdse instroom; hieronder wordt verstaan de inschrijving van 

leerlingen die van een andere school komen.  

 

Reguliere Instroom 

 

Voordat de school een aanmelding voor toelating in behandeling neemt bij de 

reguliere instroom moet voldaan zijn aan de volgende 

aanmeldingsvoorwaarden; 

 

 Ouders respecteren de grondslag van de school 

 Er is plaatsruimte op de school; de school gaat hierbij uit van een 

maximum van 30 leerlingen in groep 3.  

 Bij aanmelding op meerdere scholen moeten ouders aangeven bij welke 

school hun kind nog meer is aangemeld 

 

Wachtlijst en voorrang. 

 

Bij aanmeldingen boven de 30 leerlingen registreert de school maximaal 32 

leerlingen op de aanmeldingslijst vanwege mogelijke voortijdse afmeldingen. 

Alle aanmeldingen boven de 32 worden op een wachtlijst geplaatst. In principe 

wordt de plaats op de wachtlijst bepaald door het moment van aanmelding.  

Voorrang bij aanmelding en plaatsing op de wachtlijst doet zich voor in de 

onderstaande situaties; 

 Indien er al een broer of zus op school zit 

 Indien er iemand van buiten de stad/wijk verhuist naar de directe 

omgeving van de school. 

 leerlingen uit de gemeente Voorschoten hebben voorrang op leerlingen 

uit de gemeente Leiden.  

N.B. 

Bij het bepalen van het plaatsingsjaar wordt primair de grens van 1 januari 

aangehouden. Voor leerlingen die tussen 1 oktober en 1 januari zijn geboren, 

wordt per leerling zorgvuldig bekeken of deze leerling naar groep 3 kan of niet. 
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Tussentijdse Instroom 

 

Voordat de school een aanmelding voor toelating in behandeling neemt bij de 

tussentijdse instroom moet voldaan zijn aan de volgende 

aanmeldingsvoorwaarden; 

 

• Ouders respecteren de grondslag van de school 

.        Er is plaatsruimte op de school. De school gaat hierbij uit van een  

 maximum van 30 leerlingen per groep 

• Bij aanmelding op meerdere scholen moeten ouders aangeven bij welke 

school hun kind nog meer is aangemeld 

 

 

 

8. De eigenlijke procedure van aanmelding en toelating  

 

 Stap 1 

 

Reguliere instroom en tussentijdse instroom 

 

Ouders die hun kind willen aanmelden op de school maken een afspraak met 

de directie. Na een gesprek en rondleiding krijgen de ouders het 

aanmeldformulier en wordt erop gewezen dat de schoolgids met 

toelatingsprocedure en het ondersteuningsprofiel op de website te vinden zijn. 

huis. Bij de tussentijdse instroom vraagt de school altijd naar de achterliggende 

reden van de schoolwisseling en neemt in deze fase contact op met de 

toeleverende school om aanvullende informatie over de leerling op te vragen. 

 

 Stap 2 

 

Aanmelding  

 

De aanmelding van de leerling geschiedt door volledige invulling van het 

daarvoor bestemde aanmeldformulier. Ouders moeten op dit formulier 

aangeven, indien van toepassing, of ze vermoeden dat hun kind extra 

ondersteuning nodig heeft. 

 

Een schriftelijk aanmelding wordt niet verder in behandeling genomen; 

 

- Wanner er niet voldaan is aan de aanmeldingsvoorwaarden genoemd 

onder punt 7.  

- Indien de verstrekte gegevens onvoldoende zijn voor de beoordeling van 

de aanmelding of voor de voorbereiding van de toelatingsbeslissing. De 

school kan de ouders vragen om extra informatie over de leerling. Hen 

wordt schriftelijk verzocht binnen 5 werkdagen de informatie aan te 

vullen. 

- De school kan beslissen een aanmelding voor toelating niet verder in 

behandeling te nemen als deze gegevens onvoldoende zijn om een 

toelating van de leerling verder te kunnen behandelen.   
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- Ouders krijgen van de school binnen 7 werkdagen een schriftelijke 

bevestiging/mededeling over het wel of niet in behandeling nemen van de 

aanmelding en, indien van toepassing, een bevestiging van de datum van 

aanmelding van de leerling.  

- Volg bij het opstellen van de brief de aanwijzingen onder het kopje 

Algemene aanwijzingen punt 6 

 

 

 Stap 3 

 

Onderzoek en toelating 

 

De school beoordeelt mede op basis van de voorinformatie van de ouders 

en, indien van toepassing, op basis van informatie van de andere 

basisschool of een leerling extra ondersteuning nodig heeft. 

De school kan ten behoeve van dit onderzoek, de ouders om extra 

informatie verzoeken. Wil de school dat een psycholoog of een 

orthopedagoog aanvullend onderzoek doet, dan moeten de ouders hieraan 

meewerken. Ook als de school informatie bij andere instanties wil opvragen 

moeten de ouders hiervoor toestemming verlenen. 

 

Als na dit onderzoek blijkt dat de leerling geen extra ondersteuning nodig 

heeft;  

Dan ontvangen de ouders zo spoedig mogelijk een schriftelijke bevestiging 

van de toelating of van de plaatsing op de wachtlijst (zie punt 8), doch 

uiterlijk binnen een termijn van 6 weken na aanmelding. 

Volg bij het opstellen en versturen van de Algemene aanwijzingen punt 6. 

 

Als na dit onderzoek blijkt dat de leerling wel extra ondersteuning nodig 

heeft;  

Dan onderzoekt de school op basis van de aard van de ondersteunings-

behoefte van de leerling en het eigen schoolondersteuningsprofiel of de 

school deze extra ondersteuning zelf kan bieden.  

 

 De school kan besluiten deze ondersteuning zelf aan te bieden 

 

-De school deelt schriftelijk aan de ouders mee, binnen 6 weken na 

aanmelding, dat de leerling is toegelaten. Volg bij het opstellen en 

versturen van de brief de aanwijzingen onder het kopje Algemene 

aanwijzingen punt 6 

 

-De school stelt vervolgens in samenwerking met de ouders een 

ontwikkelingsperspectief op. Het ontwikkelingsperspectief bevat een 

omschrijving van de begeleiding van de leerling en het verwachte 

uitstroomniveau. Zo nodig wordt hierin begeleiding gevraagd van het 

samenwerkingsverband. 
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-Het ontwikkelingsperspectief wordt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 

binnen 6 weken na aanmelding, schriftelijk vastgesteld  

 

-Voor het schriftelijke besluit tot vaststelling en bijstelling van dit 

ontwikkelingsperspectief volg; De Algemene aanwijzingen punt 6. 

Met onder aan het besluit tot vaststelling of bijstelling van het 

ontwikkelingsperspectief de volgende rechtsmiddelenclausule: 

 

“Indien u het niet eens bent met dit vastgesteld 

ontwikkelingsperspectief, kunt u binnen zes weken na de 

bekendmaking van deze vaststelling een verzoekschrift indienen bij de 

Geschillencommissie Passend Onderwijs, die de beslissing toetst. De 

uitspraak van de geschillencommissie is niet bindend, maar het 

bestuur dient de uitspraak van de commissie af te wachten alvorens 

op het bezwaar te beslissen en dient de uitspraak van de commissie 

bij haar beslissing op bezwaar te betrekken.” 

 

-De geschillencommissie brengt binnen 10 weken een oordeel uit over 

het bezwaar van de ouders 

 

- Het schoolbestuur moet zowel aan de ouders als aan de commissie 

aangeven wat het met het oordeel van de commissie doet. Als het 

schoolbestuur van het oordeel afwijkt, moet de reden van die 

afwijking in de beslissing vermeld worden. 

Voor wat betreft de schriftelijke reactie op oordeel van de Commissie  

van het bestuur , volg de Algemene aanwijzingen punt 6  

 

- Een kopie van het besluit wordt verzonden aan de voorzitter van het 

bestuur SKOON 

 

-Het ontwikkelingsperspectief wordt ten minste 1 keer per jaar met de 

ouders geëvalueerd. 

 

 

 De school kan besluiten de extra ondersteuning niet zelf aan te 

bieden. 

 

- de school nodigt de ouders schriftelijk uit voor een gesprek  

en geeft in deze schriftelijke uitnodiging de onderwerpen van het 

gesprek aan namelijk; toelichten waarom de school de leerling geen 

passend onderwijs kan bieden en bespreken welke andere school wel 

een passend onderwijsprogramma kan bieden. Een onderwijsspecialist 

kan hierbij ondersteunend optreden op verzoek van de school. 

Er wordt hierbij zo veel mogelijk rekening gehouden met de 

voorkeuren van de ouders maar uiteindelijk zal het passend aanbod 

leidend zijn. Bij dit gesprek is de directeur en de intern begeleider (of 

een ander persoon)aanwezig . Van dit gesprek wordt schriftelijk 

verslag gemaakt. 
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-Het liefst met medewerking van de ouders van de leerling wordt 

intensief gezocht naar een andere school, die bereid is de leerling toe 

te laten. Daarbij kan het samenwerkingsverband waarvan de school 

deel uitmaakt, een belangrijke intermediërende rol bij het vinden van 

een nieuwe school voor de leerling spelen. Wanneer verwacht wordt 

dat de leerling voor bij zijn behoefte passende ondersteuning is 

aangewezen op SBO, SO of VSO, dient daarvoor een 

toelaatbaarheidsverklaring te worden aangevraagd bij het 

samenwerkingsverband. Aangezochte scholen zullen met goede 

argumenten moeten komen om de leerling niet toe te laten. Openbare 

scholen voor primair onderwijs mogen immers in beginsel geen 

leerlingen weigeren. Indien een school bereid is de leerling toe te 

laten, vraagt de directeur aan deze school een schriftelijke bevestiging 

van deze toezegging.  

 

-Na dit gesprek met de ouders moet de directeur namens het bestuur 

van basisschool De Vink zo spoedig mogelijk (maar binnen 6 weken, 

uiterlijk 10 weken na aanmelding) de toelatingsbeslissing nemen. 

Dit besluit is met redenen omkleed en bevat tevens een schriftelijk 

voorstel voor plaatsing van de leerling op een andere reguliere school 

of een school voor speciaal onderwijs.  

Deze school moet plaats hebben en bereid zijn de leerling toe te laten. 

Voor het speciaal onderwijs geldt dat het samenwerkingsverband een 

toelaatbaarheidsverklaring afgegeven moet hebben voor deze leerling. 

Pas als de ouders hun kind daarna hebben ingeschreven op deze of 

een andere school gaat de zorgplicht over op de andere school. 

 

-Indien de directeur besluit de leerling niet toe laten, dient een 

schriftelijk besluit daartoe afgegeven te worden, waarbij het 

navolgende nauwgezet in acht moet worden genomen;  

 

1. De Algemene aanwijzingen punt 6 

 

2. De eerste 2 alinea’s luiden 

 

“Hierbij delen wij u mede dat wij hebben besloten …… 

(volledige voor- en achternaam van de leerling), geboren op 

…… (geboortedatum) te ……(geboorteplaats), niet te kunnen 

plaatsen op de school voor katholiek en openbaar onderwijs 

……(naam school), …… (adres school) te Voorschoten” 

 

Dit besluit vindt zijn grondslag in artikel 40 lid 4 van de Wet 

op het primair onderwijs en is gebaseerd op de volgende 

omstandigheden.” 

 

3. Hierna wordt een motivering gegeven waarom de school niet 
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aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling kan voldoen 

met inachtneming van het schoolondersteuningsprofiel.  

 

4. Dan vermeldt men:  

alvorens wij dit besluit namen hebben wij op dd….u als  

ouders van …(naam leerling) gesproken en u in de 

gelegenheid gesteld uw zienswijze ter zake naar voren te 

brengen over de mogelijkheden tot plaatsing op een andere 

school. 

 

5. Vervolgens dient de zienswijze van de ouders samengevat 

worden weergegeven,  

 

6. Daarna doet de school het voorstel voor plaatsing op een 

andere school met de vermelding dat deze school bereid is 

de leerling toe te laten dan wel dat een 

toelaatbaarheidsverklaring beschikbaar is als het gaat om 

plaatsing op een school voor speciaal onderwijs. 

De naam, de contactpersoon en het adres van deze andere 

school worden hierbij aangegeven.  

 

7. Verzocht wordt of de ouders schriftelijk kunnen bevestigen 

of de leerling ingeschreven zal worden bij deze nieuwe 

school. 

 

8. Onder aan het besluit wordt de volgende 

rechtsmiddelenclausule geplaatst: 

 

“Indien u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u 

binnen zes weken na de bekendmaking van deze beslissing 

een bezwaarschrift indienen bij het bestuur van basisschool 

De Vink, SKOON. 

 

Voorts kunt u, indien u het niet eens bent met deze 

beslissing, binnen zes weken na de bekendmaking van deze 

beslissing een verzoekschrift indienen bij de 

Geschillencommissie Passend Onderwijs, die de beslissing 

toetst.  

 

-De uitspraak van de geschillencommissie is niet bindend, 

maar het bestuur dient de uitspraak van de commissie af te 

wachten alvorens op het bezwaar te beslissen en dient de 

uitspraak van de commissie bij haar beslissing op bezwaar te 

betrekken.” (zie verder stap 5) 

 

9. Een kopie van het besluit wordt verzonden aan de voorzitter 

van het bestuur SKOON. 
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Termijn besluit toelating of niet-toelating 

 

De school neemt de beslissing over de toelating of niet-toelating van de 

leerling en deelt deze schriftelijk mee. Dit gebeurt zo spoedig mogelijk, 

maar uiterlijk 6 weken na ontvangst van de aanmelding. Wanneer de school 

deze termijn niet haalt kan deze met 4 weken verlengd worden. Als na de 

termijn van 10 weken nog geen besluit is genomen over de toelating van de 

leerling dan moet de school de leerling tijdelijk op de school aanmelden en 

inschrijven, in afwachting van de beslissing van definitieve toelating.  

 

 

Stap 4 

 

Wanneer de ouders een bezwaarschrift indienen tegen de niet- toelating, dient 

op dat bezwaar, met inachtneming van dit protocol, binnen 4 weken na 

ontvangst van het bezwaarschrift, schriftelijk en gemotiveerd gereageerd te 

worden door het bestuur. Daarbij wordt het besluit zowel procedureel als 

inhoudelijk heroverwogen. De procedure is: 

 

- Bevestiging van ontvangst van het bezwaarschrift en uitnodiging 

hoorzitting; 

- Hoorzitting waarbij de ouders de gelegenheid krijgen de gronden van 

bezwaar toe te lichten en waarbij het bestuur de gelegenheid heeft om 

vragen te stellen; 

- Binnen 4 weken na ontvangst van het bezwaar: Schriftelijke en 

gemotiveerde reactie op bezwaar, waarin het besluit tot niet toelaten 

heroverwogen wordt. Het bestuur zal, voordat zij een definitief besluit 

neemt, inlichtingen inwinnen bij de directeur. Hoewel de directeur in 

theorie tijdens de behandeling van het bezwaar namens het bestuur het 

besluit tot het definitief niet toelaten kan nemen (omdat er inmiddels 

een andere school is gevonden die bereid is de leerling toe te laten), is 

het in de praktijk verstandiger om eerst de uitkomst van het bezwaar (en 

eventueel de uitspraak van de Geschillencommissie Passend Onderwijs) 

af te wachten. Zie hiervoor ook stap 5*. 

- bij het opstellen en versturen van de brief worden de bovenstaande 

punten 1,2,6,7 en 9 in acht genomen met daarin opgenomen bij punt 2 

‘onder verwijzing naar het eerdere besluit dd.. ‘ 

 

 

Stap 5 

Wanneer de ouders het besluit tot het niet toelaten ook binnen 6 weken 

ter toetsing voorleggen aan de onafhankelijke Geschillencommissie 

Passend Onderwijs, moet de beslissing op bezwaar worden opgeschort 

totdat deze commissie uitspraak heeft gedaan. De termijn voor het 

nemen van de beslissing op bezwaar wordt opgeschort met ingang van 

de dag waarop het geschil aanhangig is gemaakt bij de commissie tot de 

dag waarop de commissie het oordeel heeft uitgebracht.  
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Bij deze onafhankelijke commissie is iedere school op grond van de wet  

aangesloten. De commissie ressorteert onder de Stichting 

Onderwijsgeschillen (www.onderwijsgeschillen.nl). Het formulier voor het 

indienen van dit geschil bij de commissie staat op de website van de school. 

De commissie brengt op verzoek van ouders binnen 10 weken een oordeel uit 

over de beslissing tot niet toelating.  

Wanneer de ouders ook bij SKOON bezwaar hebben gemaakt tegen de niet 

toelating, dient het schoolbestuur het oordeel van de commissie af te wachten 

voordat er op het bezwaar beslist wordt. Het oordeel van de commissie is niet 

bindend.  

 

Het schoolbestuur moet zowel aan de ouders als aan de commissie aangeven 

wat het met het oordeel van de commissie doet. Als het schoolbestuur van 

het oordeel afwijkt, moet de reden van die afwijking in de beslissing vermeld 

worden. Verder zie stap 5  

 

Ook kunnen de ouders zich (in plaats van, gelijktijdig of na bezwaar) tot de 

civiele rechter wenden, of een klacht aanhangig maken bij de Landelijke 

Klachtencommissie. 

 

 

Stap 6 

 

- School informeert of de leerling daadwerkelijk bij de nieuwe school is 

ingeschreven. Is de leerling door de ouders op de andere school 

ingeschreven, dan kan daarmee de procedure tot aanmelding als 

afgebroken worden beschouwd en eindigt de zorgplicht van de school.  

 

 

9.Borging 

 

Dit protocol is vastgesteld door bestuur SKOON op ….. (datum). 

Dit protocol is vastgesteld door de MR op …. (datum). 
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