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Toelatingsbeleid CSG Groene Hart 2019-2020 
Afgestemd op de richtlijnen van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) 

 
Voor aanmeldingen gedaan tot en met 15 maart 2019* geldt dat de reguliere toelatingsprocedure 
gevolgd wordt. Dat betekent dat een bericht betreffende toelating of afwijzing uiterlijk 
18 april 2019 wordt verzonden. Indien niet voldaan is aan de voorwaarden om toegelaten te 
worden, gaat na 26 april 2019 een tweede toelatingstermijn in van 4 weken. 

* Voor lwoo en praktijkonderwijs (PrO) geldt de aanmelddatum 8 februari 2019. De 
formele procedure start vanaf 15 maart 2019. 

Aanmeldingen gedaan ná 15 maart 2019 worden op de wachtlijst geplaatst. Als de gegevens 
compleet zijn, ontvangt u uiterlijk 10 weken (6 weken met een eventuele verlenging van 4 weken) 
na ontvangst van het aanmeldingsformulier bericht over toelating of afwijzing. 

Bij aanmeldingen voor hogere leerjaren geldt altijd de volgende regel: u krijgt pas bericht over 
mogelijkheid tot toelating na 15 juni 2019. Uitgangspunt is dat wij niet tot toelating zullen 
overgaan als de groepsgrootte wordt overschreden of de ondersteuningsvraag niet passend is bij 
ons onderwijs. In voorkomende gevallen zullen wij dit nader onderbouwen. 

Toelatingsvoorwaarden** 
Uw kind wordt toegelaten indien: 
• u de grondslag van onze school onderschrijft en/of respecteert; 
• de vraag om plaatsing conform het advies van de vorige school is; 
• de ondersteuningsvraag voor uw kind past bij de vestiging, zoals beschreven in het betreffende 

schoolondersteuningsprofiel (SOP); 
• de betreffende vestiging voldoende informatie heeft verkregen om een beeld te kunnen vormen 

over de ondersteuningsvraag; 
• de verstrekte informatie juist en volledig is; 
• er voldoende plaatsingsruimte is (dit geldt alleen na aanmelding later dan 15 maart 2019 

of (bij lwoo- en PrO-aanmelding) later dan 8 februari 2019. 
• Bij het samenstellen van de klassen wordt rekening gehouden met het aantal leerlingen 

met een ondersteuningsvraag. Gezorgd wordt voor een naar onze mening zo goed 
mogelijke balans. Indien ten gevolge van de ondersteuningsvraag van uw kind in relatie tot 
de groep en/of groepsgrootte een disbalans ontstaat gaan we met u in gesprek. Getracht 
wordt om in onderling overleg een oplossing te vinden. Die oplossing kán in het uiterste 
geval buiten onze school liggen.  

** Als wij uw kind niet kunnen toelaten, gaan wij, conform de Wet op Passend Onderwijs, met u 
onderzoeken welke school of welke onderwijsvorm wel mogelijkheden heeft. 



De maximale groepsgroottes staan hieronder vermeld: 

Praktijkschool 15 leerlingen

Leerpark lwoo onderbouw 17 leerlingen

Leerpark onderbouw vmbo-b/k en vmbo-gl 24 leerlingen

Leerpark bovenbouw 24 leerlingen

Topmavo onderbouw 28 leerlingen

Topmavo bovenbouw 30 leerlingen

Topmavo havo 30 leerlingen

Topmavo vmbo-tl/havo 28 leerlingen

Lyceum alle leerjaren en niveaus 30 leerlingen

Rijnwoude onderbouw 28 leerlingen

Rijnwoude bovenbouw 30 leerlingen


