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Aannamebeleid basisschool De Borne 

 

 

Op De Borne werken we met elkaar aan het vormgeven van eigentijds onderwijs. Het 

is goed om te merken dat onze onderwijsvisie aansluit bij veel gezinnen in de wijk. Om 

ervoor te zorgen dat we alle leerlingen de zorg en aandacht kunnen geven die zij 

verdienen, hebben we een aantal spelregels opgesteld die van belang zijn bij het 

aannemen van nieuwe leerlingen. 
 

In het schooljaar 2022 - 2023 starten we met 3 thuisgroepen in unit 1 (leerjaar 1 en 2). 

Dat is onze maximale capaciteit voor dit schooljaar. In unit 1 kunnen dit schooljaar  

maximaal 90 leerlingen worden geplaatst. Op het moment dat de groepen vol zijn, 

zullen we gaan werken met een wachtlijst. Per schooljaar wordt er gekeken welke 

leerlingen geplaatst kunnen worden op De Borne. De plaats op de wachtlijst is 

afhankelijk van onderstaande criteria en voor we overgaan tot aanname worden 

deze als uitgangspunt genomen.  
 

1. Broertjes en zusjes worden automatisch geplaatst. 
 

2. We zijn voorstander van thuisnabij onderwijs. We kiezen ervoor om kinderen die 

woonachtig zijn in de Blaak voorrang te geven ten opzichte van kinderen die van 

buiten de wijk komen. 
 

3. Kinderen die woonachtig zijn in de directe omgeving van de Blaak en waarbij De 

Borne een van de scholen in de directe omgeving is (bv. Burgemeestersbuurt, 

nieuwe wijk Willem II stadion). 
 

4. De school moet tegemoet kunnen komen aan de onderwijs- en 

ondersteuningsbehoefte van de betreffende leerling. Indien hier twijfels over zijn, 

zal er samen met de ouders gezocht worden naar een passende school. 
 

Bij een gelijke uitkomst, hanteren wij de volgorde van aanmelding. 
 

Met ouders van kinderen die in periode van 1 juni 2023 tot de zomervakantie vier  jaar  

4 jaar worden, wordt van te voren overlegd of hun kind(eren) voor of na de 

zomervakantie starten op De Borne. 
 

  



Aanmeldingen nieuwe leerlingen vanaf unit 2 

Ons onderwijsconcept laat toe dat er maximaal 116 leerlingen per unit toegelaten 

kunnen worden. Dit komt neer op een maximale groepsgrootte van ongeveer 29 

leerlingen per thuisgroep.  
 

Zij-instroom op De Borne 

De afgelopen jaren hebben we veel te maken gehad met zij-instromers. Dit betreft 

kinderen die van een andere basisschool overstappen naar bs De Borne.  

Ook hier merken we dat we het plafond bereiken met de leerlingaantallen in de 

verschillende units. Daarnaast moeten kinderen vaak wennen aan de nieuwe 

werkwijze. Daarom hebben we criteria opgesteld die bepalen of een zij-instromer 

geplaatst kan worden. 
 

Criteria voor zij-instroom: 
 

1. Verhuizers naar de Blaak worden geplaatst tenzij wij niet kunnen voldoen aan de 

gevraagde onderwijsbehoefte van het kind. (Zie hiervoor het 

ondersteuningsplan van onze school.) In ieder verkennend gesprek zal 

besproken worden wat de verwachtingen zijn en of aan deze verwachtingen 

voldaan kan worden. 
 

2. Ruimte in de betreffende unit. (Maximaal 58 kinderen per leerjaar, 

groepsgemiddelde van 29 leerlingen.) 
 

Wanneer het om oudere kinderen gaat (unit 3 en 4) kan het zijn dat we de leerlingen 

op proef mee laten draaien om te bekijken of de overstap wenselijk is. 
 

Het aannamebeleid is tot stand gekomen in overleg met de medezeggenschapsraad 

en het bestuur van Xpect Primair. 
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