
 

          Aannamebeleid op de Pas 
            Onderbouwing en uitwerking               

     

 

Aanleiding 

Het aantal aanmeldingen op Montessorischool de Pas is hoog. Als deze groei zich voorzet, zal dit 

betekenen dat het aantal leerlingen in de groepen hoog gaat worden, hetgeen ten koste gaat 

van de kwaliteit van het Montessori onderwijs waar de Pas voor staat. Dit willen wij voorkomen. 

 

Helaas is het in de huidige situatie niet mogelijk om meer groepen te maken, omdat alle 

groepslokalen in het gebouw in gebruik zijn. 

 

De directie van de school en het College van Bestuur van PRO8, zijn hierover in gesprek gegaan 

met de gemeente en de uitkomst van de gesprekken heeft ertoe geleid dat er één extra 

noodlokaal geplaatst wordt met als streefdatum 1 augustus aanstaande. Dit geeft weliswaar 

lucht, maar is onvoldoende om de ontstane situatie volledig het hoofd te bieden. 

 

Om ervoor te zorgen dat de Pas haar leerlingen zo goed mogelijk Montessori onderwijs kan blijven 

bieden, zijn de directie en het College van Bestuur van mening dat, voor de korte termijn en tot 

nader order, aanvullende maatregelen op het gebied van de groepsgrootte helaas noodzakelijk 

zijn. 

 

Voorgenomen besluit 

In ons aannamebeleid voor de scholen van PRO8 is een aantal weigeringsgronden uitgewerkt. 

Eén van deze weigeringsgronden luidt: ‘er is op de school van aanmelding geen plaatsruimte’. 

Tot op heden maakten wij geen gebruik van deze weigeringsgrond. Op basis van de ontstane 

situatie op de Pas ziet het College van Bestuur zich thans genoodzaakt gebruik te gaan maken 

van deze weigeringsgrond. 

 

Om die reden is het College van Bestuur voornemens om per 1 juni 2020 voor Montessorischool de 

Pas het aannamebeleid tijdelijk aan te passen. 

 

Voor de goede orde merken wij op dat dit aangepaste aannamebeleid niet geldt voor 

aanmeldingen die vóór de inwerkingtreding daarvan zijn gedaan bij de Pas overeenkomstig ons 

bestaande aannamebeleid. Deze aanmeldingen worden nog afgewikkeld overeenkomstig ons 

bestaande aannamebeleid. 

 

Bovenstaande heeft geleid tot de volgende aanpassing op de aanmeldprocedure voor de Pas: 

• Om aan te melden, kunnen ouders contact opnemen met de directeur van de school via 

telefoonnummer 0314-330085 of e-mail: info@montessorischooldepas.nl 

• De directeur bespreekt in eerste instantie telefonisch de onderhavige aannameprocedure, 

de actuele beschikbare plaatsruimte en wat de vervolgstappen zijn. 

• Het telefoongesprek is erop gericht om te bepalen of de leerling geplaatst kan worden of 

op de wachtlijst komt omdat er geen plaatsruimte is. Als er plaatsruimte is, maken de 

directeur en ouders een afspraak en wordt beoordeeld of de leerling kan worden 

toegelaten. 

• De directeur besluit in de volgorde van het tijdstip van aanmelding over de toelating van 

de leerlingen, totdat de plaatsruimte vol is. 

• De leerlingen voor wie geen plaatsruimte beschikbaar is, wordt de toelating geweigerd of 

desgewenst op een wachtlijst geplaatst. 

• De leerlingen worden in volgorde van het tijdstip van aanmelding geplaatst op de 

wachtlijst. Bij het beschikbaar komen van de plaatsruimte wordt in de volgorde van het 

tijdstip van aanmelding door de directeur besloten over de toelating van leerlingen. 
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• De plaatsing op een wachtlijst betekent dat als er ruimte ontstaat de school gaat bekijken 

of de leerling kan worden toegelaten. 

• Vanzelfsprekend staat het ouders vrij om vanwege de plaatsing op een wachtlijst voor een 

andere school te  kiezen. 

• In de groepen 1-2 (totaal) wordt een maximum aantal van 42 leerlingen toegelaten per 

geboortejaar.  

• Om te zorgen voor een evenwichtige leeftijdsopbouw in groep 1 wordt instroom over het 

schooljaar verdeeld. In de maand waarin er plaatsruimte ontstaat wordt als eerste gekozen 

voor de leerling op de wachtlijst die in de daaropvolgende 2 maanden 4 jaar wordt. Op 

deze wijze is er voldoende tijd voor de leerling om een aantal keer in de klas te komen 

kennismaken voor de vierde verjaardag. 

• Voor de groepen 3 tot en met 8 gaan we uit van een maximum aantal van 28 leerlingen 

per groep. (Per jaargroep totaal 42 leerlingen, verdeeld over 3 groepen)Vanaf 25 

leerlingen in een groep hanteren we bij zij-instroom daarnaast een aannamestop indien 

het vanuit het montessoriconcept niet verstandig lijkt meer leerlingen in een groep te 

plaatsen. 

• Zij-instroom is daarnaast  enkel mogelijk bij de start van het schooljaar en na de 

kerstvakantie, m.u.v. verhuizers van buiten de gemeente Doetinchem. In de maanden juni 

en juli is er ook in groep 0 geen instroom mogelijk. De kinderen die zijn ingeschreven en in 

deze maanden 4 jaar worden, starten in verband met de groepsgrootte na de 

zomervakantie. Uiteraard zijn er mogelijkheden om te komen wennen voor de vakantie. 

• Leerlingen die reeds een broertje / zusje op Montessorischool  de Pas hebben zitten, zullen 

te allen tijde geplaatst worden; deze leerlingen krijgen aldus voorrang ten opzichte van 

andere leerlingen. 

• Dit aangepaste aannamebeleid wordt bekendgemaakt op de website van de Pas. 

• Bovenstaande procedure geldt per 1 juni 2020  en geldt tot nader order. 
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