
Tussentijdse aanpassing van het Toelatingsbeleid van Het Schoter  januari 2019 

 

In voorgaande schooljaren heeft Het Schoter bij externe instroom in klas 2 en hoger het volgende 

toelatingsbeleid gevolgd: 

 

“In verband met het vaststellen van de formatie voor het nieuwe schooljaar melden ouders 

een zij-instroom leerling uiterlijk op 31 maart aan door middel van een daarvoor bestemde 

aanmeldingsformulier. Deze leerlingen worden meegenomen in de prognose indien zij 

plaatsbaar zijn. Hiervoor wordt altijd contact opgenomen met de vorige school. Leerlingen 

die zich vanaf 1 april aanmelden, komen op een wachtlijst en krijgen uiterlijk 11 juli te horen 

of er plaats is en of de leerling plaatsbaar is. Dit is afhankelijk van het aantal beschikbare 

plaatsen bij ons op school. Het bewijs van bevordering en een volledig ingevuld 

doorstroomformulier VO-VO moeten (later) worden bijgevoegd”.   

 

Door de groei van de school in de afgelopen jaren moeten wij op dit moment constateren dat wij de 

garantie van plaatsing bij aanmelding voor 1 april niet meer kunnen garanderen voor externe 

instroom in klas 2 en hoger. De school raakt, met de komende brugklas aanmelding in het 

vooruitzicht, al aan de grens van haar capaciteit. Wij moeten dus helaas de externe instroom, in klas 

2 en hoger, kunnen beperken om eventuele loting voor onze brugklasleerlingen te kunnen 

voorkomen. 

 

De vanaf nu geldende tekst voor externe aanmelding in klas 2 en hoger is als volgt: 

 

In verband met het vaststellen van de formatie voor het nieuwe schooljaar melden ouders de 

leerling bij voorkeur z.s.m. aan door middel van een specifiek aanmeldingsformulier. Deze 

leerlingen worden meegenomen in onze administratie indien zij plaatsbaar zijn. Hiervoor 

wordt altijd contact opgenomen met de school van herkomst. Leerlingen die zich in klas 2, 3, 

4, 5 of 6 aanmelden, komen op een wachtlijst en krijgen uiterlijk 11 juli te horen of er 

definitief plaats is en of de leerling plaatsbaar is. Dit is afhankelijk van het aantal beschikbare 

plaatsen bij ons op school. Het bewijs van bevordering en een volledig ingevuld 

doorstroomformulier VO-VO moeten (later) worden bijgevoegd.   

 

Zie voor de volledige tekst van ons toelatingsbeleid de website van Het Schoter. 

 

Ik hoop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en ben bereid tot nadere uitleg indien 

gewenst. 

 

Arjan van Waveren 

Rector Het Schoter 


