Aanname beleid Lorentzschool
a) Aanmelding
Ouders kunnen hun kinderen aanmelden vanaf de dag dat het kind twee jaar oud is.
Aanmelding wordt gedaan door middel van een aanmeldingsformulier/inschrijfformulier.

b) Inschrijving
1) Jongere broertjes en zusjes van kinderen die al op school zijn, worden direct ingeschreven,
mits ze zijn aangemeld voor de datum van de loting voor het schooljaar waarin zij naar
school gaan. (Dit komt neer op aanmelding voor hun derde verjaardag.)
2) Voor kinderen die binnen het voedingsgebied* wonen, geldt hetzelfde als voor jongere
broers en zussen. Zij worden gelijk ingeschreven en hebben een plek, als zij tenminste
worden aangemeld voordat er geloot wordt om de plekken van de periode waarin zij jarig
zijn. (Dus een gegarandeerde plek als zij zijn aangemeld voor hun derde verjaardag. )
3) De plaatsen die over zijn, worden toegekend aan kinderen van buiten het voedingsgebied.
Als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, worden de plaatsen d.m.v. loting toegewezen.
Nadat kinderen een plaatst toegewezen hebben gekregen worden ze direct ingeschreven.
4) De directeur heeft de mogelijkheid om in bijzondere omstandigheden kinderen bij voorrang
te plaatsen.

c) Loting.
1) Een loting vindt plaats als meer kinderen van buiten de wijk zijn aangemeld dan er plaatsen
zijn.
2) Loting vindt plaats als de kinderen 3 jaar oud zijn.
3) Om tegemoet te komen aan de wens van een evenredige verdeling van de leerlingen binnen
de groepen en de kans op plekken die niet worden opgevuld zo klein mogelijk te houden,
worden kinderen per kwartaal** geplaatst. Per kwartaal worden 29 leerlingen geplaatst, per
jaar zijn dat 116 leerlingen.
4) De loting zelf vindt twee keer per jaar plaatst, in april en in oktober. **
5) Om dezelfde reden als bij 2 wordt er ook rekening gehouden met het aantal jongens en
meisjes dat wordt aangenomen. De verhouding daartussen moet evenredig zijn.
6) Kinderen die niet worden geplaatst, worden op volgorde op een wachtlijst geplaatst. Als voor
de zomervakantie voorafgaand aan het schooljaar blijkt dat niet alle 116 plaatsen gevuld zijn,
worden de plaatsen toegewezen aan kinderen die op de wachtlijst staan. Jongere broertjes
en zusjes die later zijn aangemeld dan hun derde verjaardag, krijgen hier voorrang.
7) Binnen 4 weken na de loting, krijgen ouders bericht over de plaatsing van hun kind.
8) Loting wordt gedaan door een administratief medewerker, een directielid en twee MR leden,
waaronder in ieder geval 1 ouder.

Datum ingang van bovenstaande aannamebeleid.
Voor kinderen geboren tussen oktober 2012 en oktober 2013 is inmiddels een wachtlijst ingesteld.
De ouders van 116 kinderen die in die tijd geboren zijn, hebben al een bericht ontvangen dat zij zijn
ingeschreven op de Lorentzschool. Zij hebben een gegarandeerde plek. De kinderen voor schooljaar
2016-2017 zijn dus al geplaatst.
De nieuwe regels zijn van toepassing op de inschrijving van kinderen die in het schooljaar 2017-2018
naar de Lorentzschool komen.
De eerste loting vindt dan plaats in april 2017.
Overgangsperiode
Voor het schooljaar 2017-2018, is aan een aantal kinderen al een plaatst toegewezen.
Kinderen die een plek toegewezen hebben gekregen behouden die plek. Voor hen geldt nog wel dat
datum inschrijving bepalend is.
De overige plaatsen worden toegekend aan de hand van de nieuwe aanname regels.

* Het voedingsgebied zijn postcodes 2311 t/m 2314 en een klein deel van postcode 2321 gelegen tussen de kanaalweg en
de trekvaart( zie onderstaande kaartje).
** Uitleg punt 4 loting. Het jaar is als volgt in 4 blokken van 3 maanden verdeeld:
a. Oktober/november/december
b. Januari/februari/maart
c. April/mei/juni
d. Juli/augustus/september
De loting vindt twee keer per jaar plaats. Voor kinderen geboren in de periode a en b wordt geloot in april, voor de periodes
c en d in oktober. (Bijvoorbeeld: voor kinderen die in oktober 2013 tot en met maart 2014 geboren zijn, wordt geloot in
april 2017. )

Kaartje deel postcode 2321 dat bij voedingsgebied hoort

