Inschrijvingsbeleid van OSG De Meergronden schooljaar 2022-2023
De Meergronden is onderdeel van de Almeerse Scholen Groep. Als uw kind groep 8 van de
basisschool verlaat en bij ons wordt aangemeld, wordt de volgende aanname- en
plaatsingsprocedure gevolgd.
Er wordt gekeken of uw kind plaatsbaar is op het door u gewenste schooltype. Hierbij zijn twee
aspecten van belang: het advies van de basisschool en de resultaten in het leerlingvolgsysteem.
Uiterlijk op 1 maart 2022 moet u uw kind aanmelden bij De Meergronden via het
aanmeldingsformulier. U vindt het formulier op onze website; ook kunt u het tijdens de open dag
meenemen of telefonisch aanvragen via 036-5472727. Vergeet niet het klasplaatsingsadvies
formulier van de basisschool en een kopie van het identiteitsbewijs mee te zenden.
Na 1 maart krijgt De Meergronden informatie van de basisschool over uw kind. Deze informatie
wordt door de leerkracht van groep 8 ook in Digidoor gezet.
In mei vindt de overdracht plaats, tussen De Meergronden en de basisschool van uw kind. Bij deze
zogenaamde warme overdracht wordt ieder kind doorgesproken met de leerkracht van groep 8. Op
basis van de warme overdracht beslissen we definitief in welke unit uw kind wordt geplaatst. In juni
ontvangt u bericht van ons over de plaatsing van uw kind. Voor de VWO+ klas en het TTO, tweetalig
onderwijs, geldt als aanvullende eis dat we een aanbeveling van de leerkracht van groep 8 vragen.
Het is mogelijk dat de basisschool het klasplaatsingsadvies aanpast n.a.v. de uitslag van de
eindtoets.
Hardheidsclausule
De Meergronden kan een maximum stellen aan het aantal leerlingen dat bij de afdeling Tweetalig
Onderwijs (TTO) kan worden geplaatst. Indien u het niet eens bent met het besluit tot niet-plaatsing
in het TTO kunt u zich in eerste instantie wenden tot de rector van de school. Overigens wordt bij
niet-plaatsing in het TTO wel een plek in de reguliere stroom gegarandeerd.
Plaatsingsgarantie
Met uitzondering van de plaatsing van leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte waarin het
ondersteuningsplan van de reguliere scholen niet voorziet, garandeert de school voor elke leerling
die zich bij de Meergronden aanmeldt en aan de plaatsingscriteria voldoet, een plaats op onze
school. Deze garantie wordt alleen gegeven voor leerlingen van wie de inschrijving op de
Meergronden de eerste keuze is en voor de reguliere (Nederlandstalige) stroom.
Klassenindeling
Onze school werkt in de onderbouw zoveel mogelijk met dakpanklassen (bbl/kbl, mavo/havo en
havo/vwo). We kijken voortdurend of leerlingen op het juiste niveau zitten. Wisseling van
niveau/klas vindt in principe niet tussentijds (gedurende een schooljaar) plaats, maar na afloop van
een schooljaar. Een schoolindeling maken voor een brede school als De Meergronden is ieder jaar
weer een ingewikkelde puzzel. Het zal daarom ieder jaar afhangen van het aantal aanmeldingen per
niveau hoe de klassenindeling er precies uit komt te zien. Om die reden kan het ook voorkomen
dat wij een heroverweging van de basisschool n.a.v. de eindtoets niet over kunnen nemen bij de
definitieve klasplaatsing. Dit heeft te maken met het late tijdstip waarop heroverwegingen
worden gemaakt. Uiteraard overleggen wij in voorkomende gevallen altijd met de ouders.

Omvang klassen
LWA en BBL klassen onderbouw: max 16 leerlingen
LWA en BBL klassen bovenbouw: max 16 - 20 leerlingen
Reguliere KBL klassen: max 23-25 leerlingen
Regulier mavo/havo/vwo maximaal 28-30 leerlingen
Heroverwegingen
De heroverweging van de basisschool wordt overgenomen mits er voldoende plaats is in de klassen.
Inschrijving op meerdere scholen
U kunt desgewenst uw kind op meerdere scholen inschrijven. U dient dan aan te geven op het
inschrijfformulier of de inschrijving op de Meergronden de eerste keuze is.
Leerlingen met een ondersteuningsvraag
Met ingang van 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs van kracht.
De Meergronden streeft ernaar binnen haar mogelijkheden en in redelijkheid alle kinderen, de
gelegenheid te bieden regulier onderwijs te volgen. Ook voor kinderen die met een
Ontwikkelingsperspectief (OPP) van de basisschool komen en een ondersteuningsvraag hebben die
past binnen de ondersteuningsmogelijkheden van de Meergronden, kan in goed overleg met alle
betrokkenen worden bekeken of onderwijs op De Meergronden haalbaar is. Natuurlijk spelen de
ernst van de stoornis of handicap, de leeftijd van de leerling en de omvang van de noodzakelijke
interne en externe begeleiding en ondersteuning een rol.
Inschrijving voor leerjaar 2 en hoger
Als de inschrijving plaatsvindt voor 1 april 2022, wordt een plaats in het komende schooljaar
gereserveerd, als de leerling aan de toelatingscriteria voldoet. Daarbij wordt ook het advies
meegenomen van de afleverende school. Het kan voorkomen dat we pas op 15 juli definitief
uitsluitsel kunnen geven over de plaatsing.
Regels bij tussentijdse instroom
Bij tussentijdse instroom (van de ene middelbare school naar de andere), dienen wij te beschikken
over een onderwijskundig rapport van de “oude” middelbare school. Dit rapport bevat informatie
waarmee het leerjaar en het niveau van de opleiding vastgesteld kunnen worden. Het rapport bevat
eventueel een Ontwikkelingsperspectief (OPP) waarmee de ondersteuningsbehoefte van de leerling
kan worden vastgesteld.
Genoemd rapport wordt automatisch verstrekt door de ”oude” school. Het rapport is op aanvraag
van de ouders/verzorgers beschikbaar voor inzage vooraf. Ouders/verzorgers hebben gedurende één
week de mogelijkheid om in overleg te treden met de school over de inhoud van het dossier of om
bezwaar aan te tekenen. Het niet kunnen overleggen van een onderwijskundig rapport door de
“oude” school kan leiden tot weigering van inschrijving op onze school.
Op basis van dit onderwijskundig rapport kan onze toelatingscommissie beslissen of:
• De leerling wordt toegelaten op het niveau en leerjaar zoals in het onderwijskundig rapport
vermeld.
• De leerling wordt afgewezen omdat de school, op basis van de leer- en ondersteuningsbehoefte
zoals geformuleerd in het onderwijskundig rapport, niet uitgerust is die zorg te bieden waardoor
het succesvol afronden van de opleiding niet gegarandeerd kan worden.
• Een verlengd toelatingstraject wordt gestart omdat de school niet over voldoende informatie
beschikt. De inhoud van het traject wordt met de ouders/verzorgers van de leerling besproken.

Wanneer u als ouder/verzorger bij de huidige middelbare school van uw kind aangeeft dat uw kind
tussentijds instroomt op De Meergronden, neemt de huidige school automatisch contact met ons op
en vice versa. U hoeft dus niet zelf het onderwijskundig rapport op te vragen dan wel door te sturen.
Leerlingen van buiten Almere die zich gedurende het lopende schooljaar bij De Meergronden
aanmelden, worden indien zij niet geplaatst kunnen worden, doorverwezen naar een coördinerende
school. De coördinerende school onderzoekt samen met de ouders/verzorgers, welke school in
Almere in dat geval het meest geschikt is voor uw kind.

