Aannamebeleid:
De rijksoverheid schrijft niet voor hoeveel leerlingen er maximaal in een groep mogen zitten. Dit
bepaalt de school van uw kind zelf. Het geld dat de school krijgt is gebaseerd op 24 kinderen per
groep. Maar het verkleinen van grotere klassen is niet altijd mogelijk, en soms ook niet wenselijk. Zo
zijn er basisscholen die bewust kiezen voor grotere groepen en bijvoorbeeld onderwijsassistenten in
dienst nemen, die bepaalde taken voor hun rekening nemen of voor kleinere groepen. Een wettelijk
maximum voor de groepsgrootte zou de vrijheid van scholen beperken om te kiezen voor andere of
vernieuwende onderwijsconcepten.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs/vraag-en-antwoord/hoe-zijn-degroepen-in-het-basisonderwijs-bo-samengesteld

In het School ondersteuning profiel (SOP) van de Achtbaan, ten aanzien van passend onderwijs,
hebben wij het volgende geschreven:
Grenzen aan ons onderwijs:
Het team acht het van groot belang dat de schoolomgeving veilig is voor de leerkracht en de
leerlingen. Het ontwikkelen van een passende aanpak hangt af van:






medewerking van ouders en de thuissituatie
of er progressie is in de ontwikkeling van kinderen -of er een diagnose is
de groepssituatie (balans): de grootte van de groep, aantal zorgleerlingen, combinatiegroep.
ondersteuning van vrijwilligers m.b.t. de lees, reken en begaafdheidsgroepen. -mogelijkheden
voor "meer handen in de klas"/ zorgarrangementen.
goede afstemming met ouders over reële verwachtingen.

De grenzen liggen bij fysiek, medische problematiek en bij aanname kijken wij ook naar de
zorgzwaarte in een specifieke groep. Bij fysiek en medisch denken we aan kinderen die niet zindelijk
zijn en medische verzorging nodig hebben of zware gedragsproblemen hebben waarbij een
individuele, specifieke aanpak nodig is.
Wanneer een leerkracht binnen het HGW en de gepleegde lichte interventies niet meer in staat is om
een leerling te ondersteunen wordt er een beroep gedaan op SWV "De Eem". Samen met de
onderwijsondersteuner wordt gekeken of er een zorgarrangement kan worden afgegeven of dat er een
andere onderwijssetting nodig is.
2019-2020
Dit schooljaar kunnen wij geen kinderen meer aannemen voor de groepen 3 & 6, dit op basis van de
groepssituatie (balans) zoals hierboven beschreven. Voor de kleutergroepen zijn nog enkele plaatsen
beschikbaar.

