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Inleiding
De schoolbesturen in Amersfoort hebben het voornemen om onderstaande afspraken over de
tussentijdse wisseling en overdracht te laten ingaan vanaf het schooljaar 2012-2013.
Aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden van de grotere stichtingen en aan de
medezeggenschapsraden van zelfstandige scholen wordt advies gevraagd op deze voorgenomen
afspraken. Dit omdat het een wijziging betreft van het beleid met betrekking tot de toelating van
leerlingen (Wet Medezeggenschap op Scholen, artikel 11, lid J).
Na vaststelling van deze afspraken zullen alle ouders/verzorgers hierover worden geinformeerd.

Afspraken bij tussentijdse wisseling van basisschool
De schoolbesturen in Amersfoort maken de volgende afspraak over de tussentijdse wisseling van
basisschool door leerlingen:
Wanneer ouders/verzorgers contact opnemen met een school over de plaatsing van een leerling
lopende het schooljaar, dan verwijst de directeur de ouders/verzorgers terug naar de eigen school,
tenzij:
•
de leerling verhuist naar een andere wijk binnen Amersfoort of vanuit een andere plaats naar
Amersfoort.
•
de overgang in het directe belang van de leerling is, omdat de vorige school niet kan voorzien
in de onderwijsbehoefte van de leerling, terwijl de nieuwe school dat wel kan. De beide
directeuren zijn het er dan over eens dat de tussentijdse overgang een goede stap is.
Achtergrond van deze afspraken is dat uit ervaring blijkt dat met een tussentijdse overgang vaak niet
het belang van de leerling is gediend. Keuzevrijheid van ouders/verzorgers vinden de schoolbesturen
een belangrijke zaak, daarom geldt bovenstaande afspraak niet voor een overgang aan het einde van
het schooljaar.
Het kan zijn dat er sprake is van een onoplosbaar conflict tussen de school en de ouders/verzorgers,
waardoor een tussentijdse overgang naar een andere school de beste optie is. In dat geval bepaalt de
school waarvan de leerling vertrekt de exacte datum waarop dat gebeurt, waarbij het de voorkeur
geniet dat dit na een vakantie plaatsvindt. Dit in overleg met de ouders/verzorgers en de ontvangende
school.

Afspraken bij overdracht tussen basisscholen
Het is een wettelijke verplichting dat de directeur van de aanleverende school in overleg met het
onderwijzend personeel een onderwijskundig rapport over de betreffende leerling opstelt voor de
nieuwe school. Het is eveneens verplicht dat een afschrift daarvan naar de ouders/verzorgers gaat.
(Wet Primair Onderwijs, artikel 42)
Bovenop deze verplichtingen spreken de schoolbesturen in Amersfoort in het belang van de
doorgaande ontwikkeling van de leerling af dat:
•
directeuren elkaar altijd spreken bij de overgang van een leerling.
•
directeuren het onderwijskundig rapport dusdanig opstellen dat de ontvangende school
doelgericht verder kan werken met de leerling.
•
intern begeleiders elkaar altijd spreken bij de overgang van een leerling, dit om een
ononderbroken ontwikkeling van de leerling te waarborgen.
Deze laatste afspraken gelden zowel bij tussentijdse wisseling, als bij wisseling aan het einde van het
schooljaar.
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