
Toelatingsbeleid 4-jarige leerlingen in Wateringen en Kwintsheul 
(gemeente Westland)  
  
Als scholen vallende onder de besturen WSKO, PCPOW en SOOW willen we er allereerst voor 
zorgdragen dat kinderen, woonachtig in Wateringen, Kwintsheul en het Westland een onderwijsplek op 
de scholen binnen de eigen dorpskern geboden kan worden. Hiertoe is een gezamenlijk toelatingsbeleid 
opgesteld met een volgorde van aanmelden. De kinderen uit Wateringen en Kwintsheul en kinderen uit 
andere dorpskernen binnen Het Westland krijgen voorrang. Onze scholen bieden daarnaast ook plaats 
aan kinderen die woonachtig zijn buiten de genoemde gebieden. Deze leerlingen worden echter alleen 
geplaatst als er nog onderwijsplekken beschikbaar zijn op de scholen na plaatsing van de kinderen uit 
de eigen dorpskernen en gemeente. Met dit plaatsingsbeleid streven we ook na dat de 
onderwijsvoorzieningen (de schoolgebouwen) effectiever gebruikt worden en leegstand en overvolle 
bezetting daar waar nodig voorkomen kunnen worden.   
  
Wettelijk kader   
De Grondwet, de Leerplichtwet en de Wet op het Primair Onderwijs bevatten geen recht tot toelating tot 
een school. De Wet op het primair onderwijs geeft het bevoegd gezag van een school het recht over 
toelating te beslissen. Scholen mogen een leerling dan ook om een heel scala van redenen afwijzen, 
waaronder bijvoorbeeld plaatsgebrek, schoolwijkenbeleid, evenwichtige spreiding van leerlingen en een 
gebrek aan onderwijscapaciteit en kwaliteit. Bij het aannemen van leerlingen is Passend onderwijs 
eveneens van kracht.   
  
Toelatingsbeleid   
Bij toewijzen van eventuele onderwijsplaatsen maken de scholen in Wateringen en Kwintsheul gebruik 
van een aantal voorrangscriteria en ringen (woongebieden). Daarnaast is bij toelating tot de scholen de 
wet Passend onderwijs van kracht. Van ouders/verzorgers mag gevraagd worden de identiteit en 
onderwijskundige visie van de school te onderschrijven, alvorens aan te kunnen melden op de school 
van keuze (WPO art. 40). Voor alle scholen geldt op basis van bovenstaande kaders een volgorde van 
toelating.   
  

1.  

 
2. Kinderen met oudere broertjes/zusjes op school krijgen voorrang bij plaatsing op de scholen.   
3. Kinderen woonachtig in Wateringen, Kwintsheul en de andere dorpskernen vallende onder de  

Gemeente Westland (ring 1). Binnen deze ring vallen ook de kinderen die in de toekomst 
(aantoonbaar) binnen de gemeente Westland gaan wonen. Op volgorde van aanmelding  

4. Kinderen uit de postcodegebieden 2548, 2544, 2285, 2286, dat zijn de wijken: Wateringse Veld,  
De Uithof, De Strijp, Presidentenbuurt, Hoekpolder, Midden-Delfland (ring twee). Op volgorde  
van aanmelding   

5.  Kinderen woonachtig buiten ring 1 en ring 2 (ring 3). Op volgorde van aanmelding.   

  



Doelgroep   
Dit beleid gaat over 4-jarigen en niet over de zij-instroom van oudere leerlingen. Bij de zij-instroom van 
oudere leerlingen spelen andere factoren een rol. De toelaatbaarheid wordt niet alleen bepaald door het 
aantal leerlingen in de groep, maar ook door andere factoren binnen Passend Onderwijs en het 
ondersteuningsprofiel, zoals: de ondersteuningsbehoefte van het kind, de groepszwaarte zoals het 
aantal leerlingen met extra zorg en de samenstelling van de groep. Of de leerling uit het 
schoolkeuzegebied afkomstig is, speelt in eerste instantie dan geen rol. Het kind neemt geen plaats 
voor kinderen uit het eigen schoolkeuzegebied in.  
Alvorens een kind geplaatst kan worden zal middels een toestemmingsformulier toestemming gevraagd 
worden aan ouder/verzorger om informatie op te vragen bij de vorige school en de eventuele nieuwe 
leerling zal een aantal dagen proefdraaien. Daarna zal de beslissing genomen worden of het kind 
geplaatst zal worden.   
  
Besluitvorming/tijdpad  
Vanaf de derde verjaardag van het kind wordt aangegeven of het kind in aanmerking komt voor een 
aanmelding op de scholen. Het is dan ook van belang dat een kind op tijd, in het jaar dat een kind drie 
jaar wordt, is aangemeld bij een school naar keuze. Dit zijn de stappen:  

1. De ouders kunnen hun kind aanmelden op de school d.m.v. een aanmeldingsformulier  
2. Dit kan bij meerdere scholen. Bij aanmelding op meerdere scholen zijn ouders verplicht dit 

te melden aan de desbetreffende scholen (Wet Primair Onderwijs, artikel 40).  
3. Na de derde verjaardag en uiterlijk een half jaar voordat het kind vier jaar is, wordt bij ouders 

aangegeven of het kind daadwerkelijk geplaatst kan worden.  
4. Als is aangegeven dat een kind geplaatst kan worden, start de definitieve inschrijfprocedure 

(invullen intrede lijst, afspraak maken voor kennismakingsgesprek en plannen 
wenmomenten)  

5. Als er geen plaats beschikbaar is, dan worden de ouders  doorverwezen naar een van de 
andere scholen binnen Wateringen en Kwintsheul.  

  

  

  
 


