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1. Inleiding 
Voor de afzonderlijke scholen van CSG De Waard omvat dit beleidsstuk eenduidige afspraken over 

het toelaten van leerlingen, die op schoolniveau nader uitgewerkt en vervolgens uitgevoerd 
worden. Dit beleidsplan heeft een directe relatie met het beleidsplan ‘Schorsing en verwijdering 

van leerlingen’. 

 
2. Doelstelling 

Toelaten van leerlingen dient op zorgvuldige wijze te geschieden, zodat besluiten op oneigenlijke 
of onwettige gronden worden uitgesloten. We voeren een open toelatingsbeleid, waarbij alle 

leerlingen welkom zijn. We verwachten van ouders dat zij de identiteit van onze stichting 
respecteren en dat de leerlingen aan alle activiteiten deelnemen. 

 

3. Uitgangspunten 
CSG De Waard is in beginsel vrij om naar eigen inzicht leerlingbeleid te voeren, binnen de kaders 

van de wet die in bijlage 1 zijn beschreven. Het beleid over toelating van leerlingen berust bij het 
College van Bestuur. Daarbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

3.1 CSG De Waard geeft onderwijs vanuit een bijbelse visie, met respect voor andersdenkenden 

en andersgelovigen. Kinderen van ouders/verzorgers die dit principe respecteren, zijn van 
harte welkom op onze scholen. 

3.2 In het kader van de zorgplicht draagt CSG De Waard zorg voor een passend 
onderwijsaanbod waarbij de optimale ontwikkeling van iedere leerling centraal staat. 

3.3 CSG De Waard biedt in het kader van Passend Onderwijs ruimte aan leerlingen met een 
speciale onderwijsbehoefte of zorgvraag en kinderen met een verstandelijke en/of 

lichamelijke beperking. CSG De Waard staat positief ten opzichte van de integratie van 

mensen met een beperking in de samenleving, dus ook in het onderwijs. Toelating van een 
kind met een beperking vereist een zorgvuldige afweging, waarbij de vraag centraal moet 

staan of de extra zorg, tijd en aandacht die het kind nodig heeft, daadwerkelijk gegeven 
kan worden. De Ark is gespecialiseerd in het bieden van  onderwijs aan Zeer Moeilijk 

Lerenden (ZML) en aan Meervoudig Gehandicapte kinderen. 

 
4.  Beleidsuitspraken 

4.1 Toelatingsbeleid 
CSG De Waard hanteert het volgende toelatingsbeleid: 

● Alle kinderen nemen deel aan godsdienstonderwijs, vieringen, gebed en andere 

activiteiten die op basis van onze levensbeschouwelijke identiteit georganiseerd worden.  
● Aan ouders wordt gevraagd de (vrijwillige) ouderbijdrage te betalen, zodat de school 

ook niet-gesubsidieerde activiteiten kan organiseren. Het niet betalen van deze bijdrage 
is geen reden om toelating van leerlingen te weigeren. 

● Bij toelating hanteren we o.a. het criterium dat een kind geen gevaar mag vormen voor 
zichzelf en/of zijn omgeving. Verder mag de leerling geen ernstige belemmering vormen 

voor het onderwijsleerproces en de veiligheid van de rest van de groep. 

● Als een leerling wordt toegelaten vanuit kinderopvang of andere school moet er sprake 
zijn van overdracht, bijvoorbeeld in de vorm van een dossier of warme overdracht. 

● De  toelating is afhankelijk van de mate van zorgbreedte die de school kan bieden. Dit 
staat beschreven in het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van de school. 

● Goede informatievoorziening door ouders is cruciaal bij de toelatingsbeslissing, ook bij 

leerling(en) met een specialistische onderwijsbehoefte. Hierin hebben ouders ook een 
plicht. CSG De Waard spreekt ouders/verzorgers aan op hun verantwoordelijkheid  

relevante gegevens aan te leveren. 
● Bij het toelatingsgesprek wordt ouders/verzorgers gevraagd akkoord te gaan met het 

inwinnen van extra informatie over het kind. 
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● Indien de school van mening is dat het onderwijs in de school niet toereikend is voor de 

aangemelde leerling zal er in overleg tussen school, ouders en eventuele 

onderwijsconsulent (of orthopedagoog) vanuit CSG De Waard een passend 
onderwijsaanbod worden gedaan. Dit in het kader van de zorgplicht van de school. 

● Indien er bij aanmelding onduidelijkheid is ten aanzien van de hulpvraag van de 
aangemelde leerling worden de volgende stappen ondernomen: 

- overleg op schoolniveau tussen ouder(s), intern begeleider en directie 

- overleg tussen genoemde betrokkenen aangevuld met een onderwijsconsulent vanuit 
Dienst Gezondheid en Jeugd zhz (of orthopedagoog). Uiteindelijk moet dit overleg, in 

het kader van de zorgplicht, leiden tot een passend onderwijsaanbod. 
 

4.2  Beleid ten aanzien van omgaan met leerlingen 
  Aan het zorgvuldig omgaan met kinderen wordt op de scholen van CSG De Waard op  

verschillende manieren vorm gegeven. CSG De Waard hanteert hiervoor protocollen en 

schoolbeleidsstukken die ter inzage liggen op de scholen en te vinden zijn op de website 
van de school. 

 
 Iedere leerling ontvangt bij inschrijving een informatiepakket van de school. 

 

5. Financiële consequenties 
Het aantal leerlingen per 1 oktober van elk jaar bepaalt voor een belangrijk deel de formatie en 

de financiële vergoeding die de school het daaropvolgende jaar van de overheid krijgt. 
 

6. Bijlage 
Bijlage 1: Regelgeving WPO 

 

 
 


