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Aannamebeleid Kindcentrum WillemsPoort vanaf januari 2023 

Dit aannamebeleid is opgesteld door directie en team van WillemsPoort in november ’22. 
Vóór de vaststelling is dit beleid overlegd met het MT van Xpect Primair, de 
Kindcentrumraad en de partner van Kinderopvang, Humankind.  

Doel: In dit aannamebeleid beschrijven we hoe de instroom van leerlingen op onze 
basisschool geregeld en afgesproken is. Hiermee verschaffen we duidelijkheid aan ouders 
en professionals. Tevens zorgt dit beleid voor stabiliteit in leerlingaantallen door de gehele 
school op de lange termijn voor de groepen 3 t/m 8. 

Aanleiding: Gezien de gebouwelijke mogelijkheden in gebouw D op het kazerneterrein, 
ziet de schoolleiding noodzaak om te gaan sturen op aantallen en instroom.    
WillemsPoort is een nieuw kindcentrum in de wijk Willemsbuiten.  
In 2021 is de school gestart in een tijdelijk gebouw midden in de wijk. Hier vangen we kinderen op van 2-4 (vanaf jan ’23 
ook baby’s van 0-2) en verzorgen we onderwijs aan leerlingen t/m leerjaar 5. Er is veel belangstelling voor de school en 
de wijk is kinderrijk. In augustus 2023 gaat het kindcentrum verhuizen naar het Kazerneterrein en starten in gebouw D. 

 

Toekomstperspectief leerlingenaantallen WillemsPoort: 
Dit is waar wij naar streven, gebaseerd op prognoses. 
Dit is wat past in onze gebouwen D&E. 

De school stuurt met de instroom op de volgende aantallen: 
4x leerjaar 1-2 (100-120lln) 
2x leerjaar 3 (50-55lln) 
2x leerjaar 4 (50-55lln) 
2x leerjaar 5 (50-55lln) 
2x leerjaar 6 (50-55lln) 
2x leerjaar 7 (50-55lln) 
2x leerjaar 8 (50-55lln)  
De maximale schoolgrootte is +/- 450lln.  
We maken waar mogelijk heterogene groepen die regelmatig van samenstelling zullen 
wisselen. (bijv. 3-4/ 5-6/ 7-8) 

 

Visionaire uitgangspunten in ons aannamebeleid: 

- We zijn een kindcentrum met een doorgaande lijn en nauwe samenwerking 

KinderOpvang (KO) -Primair Onderwijs (PO). We willen met onze samenwerking een 

doorgaande lijn realiseren en onze peuter(dag-)opvang-peuters (uit Poort 1) een 

plaats kunnen bieden op onze basisschool als zij 4 jaar worden.  

- We willen broertjes en zusjes van onze leerlingen een plaats op onze basisschool 

kunnen garanderen.  

- We willen een wijkvoorziening zijn en staan voor ‘thuisnabij onderwijs’ voor alle 

leerlingen. We richten ons op de wijken Willemsbuiten, Willemskwartier en Zuiderpark 

(postcodegebied 5026). Kinderen uit deze wijken krijgen voorrang bij aanmelding in 

ons gehele kindcentrum. Als ouders zich melden bij WillemsPoort, vraagt de directeur 

om adresgegevens vanuit dit uitgangspunt.  

- WillemsPoort is een reguliere basisschool met reguliere voorzieningen voor basis- en 

extra ondersteuning. Vóórdat we een leerling definitief inschrijven, gaan altijd we met 



Aannamebeleid/  leerlingeninstroom KC WillemsPoort- onderwijs per 1 dec 2022 

ouders (en evt. voorschool of school van herkomst) in gesprek om te bepalen of 

WillemsPoort op dat moment een passende onderwijsplek is.  

Praktische werkwijze: 

- We hebben bij WillemsPoort fysiek ruimte voor vier groepen 1-2. Gezien de 

oppervlakte van de groepslokalen gaan we uit van maximaal 30 leerlingen per groep.  

- Ieder schooljaar kunnen we aan 100-120 leerlingen in leerjaar 1-2 onderwijs bieden bij 

KC WillemsPoort.  

- We sturen op de aanname van maximaal 50 leerlingen per geboortejaar. Op deze 

manier houden we een kleine marge voor kleuterverlengingen/ doublures etc. Om 

leerlingen uit alle geboortemaanden gelijke kansen te bieden en tevens een gezonde 

spreiding per schooljaar te krijgen, sturen we per kalenderjaar op: 

➢ 25lln. geboren tussen jan-juli  

➢ 25 lln. geboren tussen aug-dec.  

- We volgen op school welke leerlingen vanuit onze opvanggroepen binnen 

WillemsPoort naar het onderwijs kunnen en willen doorstromen. Voor deze kinderen 

reserveren we een plek in de kleutergroep. We gaan er in de toekomst vanuit dat 95-

100% van onze peuters doorstroomt, enkel uitzonderingen niet. Dit communiceren we 

duidelijk met ouders die hun kind aanmelden voor onze kinderopvang*. *Wanneer 

kinderopvang WillemsPoort in zijn volledige capaciteit draait, rekenen we op jaarlijks 25-35 doorstromende peuters naar het 

onderwijs.   
- We plannen onderwijs-kennismakingsgesprekken op school voor oriënterende 

ouders met kinderen vanaf 2,5 jaar oud. Eerder vinden wij niet wenselijk omdat 

uitgewisselde informatie dan bij 4 jaar niet meer actueel is.  

- Kennismakingen en aanmeldingen lopen áltijd via de directeur van ons kindcentrum.  

- Ouders kunnen een kennismaking met de directeur op school aanvragen via e-mail, 

telefonisch, door binnen te lopen of via de website. Bij het inplannen van een 

kennismaking vraagt de school om de adresgegevens én geboortedatum van een kind. 

(verplicht veld op de website) 

- Aanmeldformulieren geven we alleen mee voor broertjes/ zusjes, aan ouders van onze 

WillemsPoort-peuters wanneer deze 3 jaar worden óf na een kennismakingsgesprek 

bij voldoende beschikbare plaatsen. 

- Een aanmelding wordt pas een definitieve inschrijving wanneer een leerling 3 jaar is 

geworden. Tot die tijd spreken we over een voor-inschrijving. Wanneer een leerling 

definitief door ons is ingeschreven, ontvangen ouders een bevestiging hiervan per e-

mail. Er is pas sprake van zorgplicht voor de school wanneer een leerling 3+ is. Aan een 

voor-inschrijving kunnen geen rechten worden ontleend.  

- We werken bij WillemsPoort in het basisschool NIET met een wachtlijst, om valse 

verwachtingen te voorkomen. Als we in een geboortejaar 50 inschrijvingen hebben, 

zitten we vol. We verwijzen ouders dan naar een andere school.  
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Zij- instroom: 

- In de eerste jaren is er voldoende ruimte voor zij-instroom in leerjaar 3 t/m 8.  

Schooljaar 23-24: onderwijs t/m leerjaar 6 

Schooljaar 24-25: onderwijs t/m leerjaar 7 

Schooljaar 25-26: onderwijs t/m leerjaar 8 

- Met belangstellende zij-instromers gaan wij altijd persoonlijk in gesprek. Wanneer 

ouders, WillemsPoort én de ‘huidige’ school samen overtuigd zijn van een kansrijke 

overstap naar WillemsPoort, gaan we plaatsen. Indien nodig gaat de IB van 

WillemsPoort een leerling in de ‘huidige’ schoolsituatie observeren.  

- Zij-instromers aanmelden kan tot uiterlijk 1 mei in een schooljaar. Daarna gaat de 

school aan de slag met groepsverdeling en formatie.  

- Zij-instromers kunnen (tenzij verhuizing) alleen starten met ingang van het nieuwe 

schooljaar. Lopende een schooljaar van school wisselen, vinden wij niet wenselijk in 

de ontwikkeling van een kind en tevens onprettig voor de groepsdynamiek.  

- We streven ernaar om zij-instromende schoolkinderen ook te kunnen opvangen in 

onze BSO. We kunnen directe plaatsing bij de BSO echter niet garanderen. Of er plaats 

is, is sterk afhankelijk van beschikbaarheid. 

 

Communicatie: 

- De school zorgt voor een helder beschreven aannamebeleid met daarin praktische en 

visionaire uitgangspunten.  

- De school bespreekt en evalueert het aannamebeleid jaarlijks met de 

Medezeggenschapsraad (MR).  

- De school zorgt dat dit beleid transparant en beschikbaar is voor iedereen. Dit doet de 

school door het beleid jaarlijks op te nemen in de schoolgids en op de website.  

- De school publiceert op de homepage van de website het aantal beschikbare plaatsen 

voor de aankomende 2 schooljaren en een verwijzing naar het aannamebeleid.  

- Wanneer ouders een aanmeldformulier hebben ingediend, stuurt de administratie van 

de school een ontvangstbevestiging. Let op: dit is nog geen definitieve inschrijving als 

het kind nog geen 3 jaar is.  

- De kinderopvangprofessionals sturen in hun aannamebeleid vanuit dezelfde visionaire 

uitgangspunten als de school. Dit delen zij transparant met alle ouders. We dragen de 

‘kindcentrumgedachte’ samen uit. Ouders die hun kind aanmelden voor kinderopvang, 

weten dat WillemsPoort tevens een onderwijsplek voor hen reserveert én wat de 

procedure is.  

- Wanneer een leerling met een voorinschrijving 3 jaar wordt, stuurt de administratie 

van de school een bewijs van inschrijving per e-mail. Op dát moment is de inschrijving 

definitief en gaat de zorgplicht tevens in.  

- Wanneer WillemsPoort-peuters drie jaar worden, stuurt de administratie van de 

school ouders een e-mail met het inschrijfformulier van de school als bijlage. Vanaf dát 

moment wordt de onderwijsplaats nog 4 weken, zonder ingediend aanmeldformulier, 
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gereserveerd. Ná het indienen van het aanmeldformulier, ontvangen ouders een 

bewijs van inschrijving per e-mail.  

- De school informeert met grote regelmaat naar broertjes, zusjes. Dit doen 

leerkrachten in gesprek met ouders én door regelmatig een oproep te plaatsen in de 

tweewekelijkse nieuwsbrief.  

- De school houdt via de nieuwsbrief ouders op de hoogte van de situatie m.b.t. 

leerlingenaantallen en instroom.  

Instroom: 

- De leerkracht neemt vijf weken voor de vierde verjaardag telefonisch contact op met 

ouders. Er volgt dan een kennismaking met ouders, leerkracht én kind.  

- Kinderen mogen vóór hun vierde verjaardag, na het kennismakingsmoment met de 

leerkracht, één keer komen wennen op school. De leerkracht stemt dit af met ouders 

tijdens het kennismakingsmoment.  

- Leerlingen starten op school, daags na hun vierde verjaardag.  

- Leerlingen geboren in juni-juli, starten na de zomervakantie. Dit in verband met volle 

groepen, doorstroom naar leerjaar 3 en jaarafsluitende activiteiten.  

- Zij-instromers starten, als er geen sprake is van verhuizing, alleen met ingang van een 

nieuw schooljaar. Dit doen wij om rust in de school te behouden en groepsdynamiek 

niet te verstoren. Als er wel sprake is van verhuizing, stemt de school de start op 

WillemsPoort af met ouders en de school van herkomst (afscheid).  

 


