Samen naar school? Op weg naar een gemengde Rosa Boekdrukker!
Nieuwsbrief voor geïnteresseerde ouders
10 januari 2011

Allereerst wens ik jullie natuurlijk al het
goede voor 2011!
Voor een flinke groep ouders geldt dat hun
kinderen dit kalenderjaar voor het eerst
naar de basisschool gaan. Dat is, hoe je het
ook went of keert, een flinke stap. Een deel
van die kinderen, hoort tot de groep van
het eerste uur van het ouderinitiatief dat
Shirley met de school startte. Jullie mogen
best weten dat de trots op het succes van
het initiatief niet weggeëbd is. Het is een
genot om te zien dat nu ook de tweede
groep 1/2 nog kleurrijker wordt dan hij al
was! Dank voor het vertrouwen dat jullie
in de school hebben. Ik hoop dat jullie en
jullie kinderen een goede tijd tegemoet
gaan op de school.
De drie groepen 1/2 groeien dus en zullen
tegen het einde van het schooljaar vol zijn
met ongeveer 24 kinderen in elke groep.
Plaatsingsbureau Schoolwijzer West
Woensdag 5 januari had ik weer het
genoegen voor drie ouderparen en een paar
kinderen de rondleiding te verzorgen. Aan
tafel, voor en na de wandeling door de
school, ging het gesprek natuurlijk ook
over de regels van het plaatsingsbureau.
Sinds 1 januari is er voor het
basisonderwijs in het stadsdeel West een
plaatsingsbureau. Zodra ouders een eerste,
tweede en derde keuze gemaakt hebben
voor de school waaraan zij hun kind willen
toevertrouwen, maken zij die keus bekend
bij het plaatsingsbureau. Het
plaatsingsbureau gaat vervolgens na op
welke school een kind geplaatst kan
worden. De plaatsing wordt rond de derde
verjaardag definitief. De regels die

vanwege de plaatsing afgesproken zijn,
treden in werking zodra er meer
aanmeldingen dan plaatsen zijn op een
school. Woensdag kon ik voor het eerst de
informatiefolder en het formulier van
Schoolwijzer West aan de ouders
meegeven.

Wij stelden ons woensdag de vraag of de
regels van het plaatsingsbureau het succes
van het ouderinitiatief kunnen frustreren,
bijvoorbeeld omdat kinderen buiten het
gebied wonen van de Rosa Boekdrukker.
Heel concreet: aan de overkant van de Jan
van Galenstraat, rond het park, wonen
nogal wat ouders die hun kind aan de
school toevertrouwd hebben. Er wonen
ook ouders die van plan zijn dat te gaan
doen. Indien het aantal aanmeldingen het
aantal plaatsen overtreft, dan zouden die
ouders hun eerste keus niet gehonoreerd
krijgen. Dat zou ertoe kunnen leiden dat
het initiatief om de school kleurrijker te
maken gefrustreerd wordt.
Wat is de oplossing? De regels van
Schoolwijzer West voorzien in groeps- of
duo-aanmeldingen die tot doel hebben
scholen kleurrijker te maken. Bij de
aanmelding van een groepje kinderen dat
de school kleurrijker maakt, vervallen de
andere regels voor plaatsing.
Vanzelfsprekend vervalt de regel dat een
broertje of zusje van een kind dat al op de
school zit voorrang heeft niet. En

natuurlijk moet er wel voldoende plaats
zijn op een school.
Vorm een groepje!
Wat staat ouders te doen die hun kinderen
aan de Rosa Boekdrukker willen
toevertrouwen? Vorm een groepje! De
eerste aanzet daartoe maakten we
woensdag. Eén van de ouders werd
contactpersoon voor het groepje dat op
bezoek was.
Wat staat de school te doen? Alice en ik
zullen op korte termijn zo nauwkeurig
mogelijk in kaart brengen hoeveel plaatsen
er op de school beschikbaar zijn in de
komende twee schooljaren. Wij geven die
informatie door aan het plaatsingsbureau.
Wij zullen ook nagaan op welke wijze een
groepsaanmelding plaats moet vinden.
Wellicht moeten de aanmeldingsformulieren gebundeld worden en met een
begeleidende brief van de school, dat het
om een groepsaanmelding gaat, naar het
plaatsingsbureau gestuurd worden.

Geboren na 31 december 2010
En, dan is er nóg een probleem dat
opgelost moet worden. Het ligt in het
verlengde van het voorgaande.
In de afgelopen maanden schreven wij al
verschillende kinderen in die nà 31
december 2010 drie jaar worden. Volgens
de regels van Schoolwijzer West moeten
de ouders van deze kinderen hun kinderen
toch eerst aanmelden bij het
plaatsingsbureau. Staat hun inschrijving op
de Rosa Boekdrukker nu op het spel? Wat
ons betreft niet, want voor deze groep
kinderen geldt eveneens dat het om een
groepsaanmelding gaat. Het zijn kinderen
van het ouderinitiatief.
Ik verwacht dat wij binnenkort wel de gang
naar het plaatsingsbureau gaan maken,
gewapend met de lijst met namen van
kinderen die tot het ouderinitiatief horen
om de aanmelding definitief te maken.
Ik hoop dat ik jullie voor nu voldoende
informatie gegeven heb. In een volgende
nieuwsbrief zal ik over dit onderwerp
ongetwijfeld weer een stukje schrijven.
De link naar Schoolwijzer West tref je aan
op de voorpagina van de website van de
Rosa Boekdrukker.
Gerard Prenger, directeur obs Rosa
Boekdrukker

