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Gemeente Amsterdam 

Stadsdeel Zuid 

Partijen: 

Schoolbesturen: 

Convenant 
In de Buurt naar school 

Stadsdeel Zuid 

stadsdeel Zuid en Schoolbesturen 

AiVIOS 

ASKO 

Christelijke Schoolvereniging Amsterdam Zuid 

Onderwijsstichting Esprit 

Schoolvereniging Peetersschool 

Schoolvereniging Willemspark 

Stichting de Amsterdamse Montessorischool 

Stichting de Buitenveldertse Montessorischool 

Stichting Comelis Vrijschool 

Stichting Geert Grooteschool 

Stichting Joodse Scholengemeenschap 

Stichting Joods Kindergemeenschap Cheider 

Stichting KBA 

Stichting OOADA 

Stichting Openluchtscholen voor het gezonde kind 

Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs Instituut Schreuder 
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Overwegende dat: 

• Alle kinderen in Stadsdeel Zuid in hun woonomgeving op een basisschool terecht moeten kunnen; 

• Ouders recht hebben op een eenduidige en transparante toelatingsregeling van de basisscholen; 

• Ouders recht hebben op rechtsgelijkheid op de toedeling van een plaats voor hun kind; 

• Ouders recht hebben op keuzevrijheid van onderwijs. 

Komen partijen liet volgende overeen: 

Artikel 1: Begripsbepaling 

a Decentraal Lokaal Overleg (DLO): Overleg tussen portefeuillehouder, schoolbesturen, Welzijn 

en kinderopvang in Stadsdeel Zuid 

b̂  In de buurt naar school: Kinderen kunnen in zijn/haar woonomgeving naar school, 

a lyiR: Medezeggenschapsraad 

d Webbased proqramma Scholenring: digitaal programma om gegevens in te voeren en 

aanmeldingen van toekomstige vierjarigen bij te houden. 

Artikel 2: Doelstelling 

Elk kind gaat bij voorkeur in zijn/haar woonomgeving naar een basisschool. De keuzevrijheid van ouders 

wordt gewaarborgd en bij de toedeling van de plaatsen vindt rechtsgelijkheid plaats, die uitvoerbaar en 

controleerbaar is. Er komt inzicht in de plaatsingscapaciteit van de scholen zodat schoolbesturen en 

stadsdeel hier tijdig op in kunnen spelen en passende maatregelen kunnen nemen. 

Artikel 3: Verplichtingen Stadsdeel Zuid 

1. Stadsdeel Zuid financiert de ontwikkeling, onderhoud en hosting van het webbased programma 

Scholenring. 

2. Stadsdeel Zuid zorgt voor voldoende en goede onderwijshuisvesting in de wijken van Stadsdeel 

Zuid. 

3. Stadsdeel Zuid zorgt voor transparante informatie over "In de buurt naar school" via de website en 

een folder. 

4. Stadsdeel Zuid faciliteert minimaal drie keer per jaar een directeurenoverleg van de basisscholen 

per wijk. 

Artikel 4: Verplichtingen schoolbesturen 

Artil<el 4.1: Aanmeldingen 

1. Aanmeldingen bij de basisschool worden aangenomen vanaf het moment dat een kind 2 jaar 

oud is. Ouders hebben hun kind tijdig aangemeld als hun kind 3 jaar en 3 maanden oud is. 
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2. Het moment van aanmelding speelt bij de definitieve toekenning van een plaats geen rol; alle 

aanmeldingen worden behandeld alsof ze gelijktijdig zijn aangemeld. 

3. Op drie vaste momenten In een schooljaar bepalen de scholen de toewijzing van de plaatsen 

aan de aangemelde kinderen. 

Artil<el 4.2 Insctirijvingen t<inderen 

1. Ouders melden hun kind aan bij de basisschool van hun voorkeur door middel van een 

inschrijfformulier. Op dat formulier staan tevens de nummer 2, 3, 4 en 5 van hun voorkeur 

vermeld. Dit zijn bij voorkeur scholen in de woonomgeving, maar het staat ouders vrij om hun kind 

elders aan te melden. Pas na het toekennen van een plaats volgt de uitgebreide schoolinterne 

intake en worden schoolspecifieke inschrijfformulieren gebruikt. 

2. Scholen die aan In de Buurt naar School deelnemen registeren hun aanmeldingen, plaatsingen 

en inschrijvingen in het webbased programma Scholenring. 

Artikel 4.3: Voorrangsregels 

Artikel 4.3.1: Voorrangsgebied 

1. Scholen maken duidelijk welk voorrangsgebied zij hanteren. In Zuid zijn in ieder geval 

vastgesteld; 

a. De Pijp 

b. Rivierenbuurt 

c. Buitenveldert 

De scholen in de gebieden Hoofddorppleinbuurt, Stadionbuurt, Willemsparkbuurt en 

Museumkwartier moeten nog worden ingedeeld. De schoolbesturen maken gezamenlijk een 

meest logische indeling van de scholen met voedingsgebieden en leggen dit voor aan Stadsdeel 

Zuid, uiterlijk op 1 maart 2013. De Buitenveldertse Montessorischool gaat aansluiten bij de 

scholen in Buitenveldert. 

Artikel 4.3.2.: Voorrangscriteria 

1. Scholen maken duidelijk welke van de onderstaande voorranqscriteria zij hanteren. 

a. Zusje of broertje 

b. Ouder is werkzaam op de school 

c. Kind met een WE-indicatie heeft tenminste 8 maanden voor 4 dagdelen 

deelgenomen aan de bij de school horende voorschool én woont in het 

voorrangsgebied van de school 

d. Het kind woont in het voorrangsgebied van de school 

e. Het kind woont in en/of de ouder is economisch gebonden aan het voorrangsgebied 

van de school 
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f. Het kind woont in stadsdeel Zuid 

g. Het kind woont elders in de regio Amsterdam-Amstelland 

2. Scholen vermelden hun toelatingsbeleid w.o. hun voorrangscriteria en voorrangsgebied op hun 

website en in de schoolgids. 

Artikel 4.4 Plaatsing van vierjarigen op de basisscliool 

1 _ Alle deelnemende scholen aan In de buurt naar school voeren de plaatsing en eventuele loting in 

dezelfde week uit. 

2. Indien het aantal aangemelde kinderen voor een bepaalde periode op een school lager is dan, of 

qeliik aan, het aantal beschikbare plaatsen: 

• Worden eerst de kinderen geplaatst die voldoen aan de voorrangscriteria; 

• Voor de toedeling van de overige plaatsen vindt overleg plaats tussen de schooldirecteuren 

om te kijken of een kind op de 2^ of een van de overige voorkeuren kan worden geplaatst 

(N.B. bij gezamenlijke plaatsing is hierin automatisch voorzien). 

• Als een school na plaatsing van deze kinderen nog plaats heeft, komen de overige 

aanmeldingen in aanmerking, die als een groep worden behandeld. 

3. Indien het aantal aangemelde kinderen voor een bepaalde periode op een school hoger is dan het 

aantal beschikbare plaatsen: 

. komen eerst de kinderen In aanmerking die voldoen aan de voorrangscriteria. Deze worden in 

volgorde van de voorrangscriteria geplaatst. 

• Voor de kinderen die vallen onder de voorrangscriteria waar geen plaats voor is, vindt overleg 

plaats tussen de schooldirecteuren waarbij in volgorde van de opgegeven voorkeuren wordt 

getracht een kind alsnog te plaatsen. (N.B. bij gezamenlijke plaatsing is hierin automatisch 

voorzien). 

4. Loting kan plaatsvinden bij de school van de eerste voorkeur. Het kan zijn dat een kind ook bij de 

tweede of daaropvolgende voorkeursschool moet meeloten. 

5. De loting moet voldoen aan de eisen van onpartijdigheid, controleerbaarheid en gelijke 

behandeling. 

5: Communicatie 

Scholen zorgen ervoor dat hun website up-to-date is en organiseren voldoende 

informatiebijeenkomsten voor ouders 

Schooldirecteuren nemen deel aan het directeurenoverleg per wijk (wijken nog nader te 

bepalen). 

Artikel 4.6: Klactitenregeling/commissie van beroep 
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Voor (potentiële) ouders zijn de gebruikelijke interne klachtenregelingen van de deelnemende scholen van 

toepassing. 

Artikel 5: Bevordering naleving convenant 

1. De portefeuillehouder Onderwijs en Jeugd is aanspreekpunt van Stadsdeel Zuid; 

2. De partijen treden op het Decentraal Lokaal Overleg (DLO) in overleg over de uitvoering van 

dit convenant; 

3. Het niet naleven van het convenant kan leiden tot een lagere vaststelling van de 

stadsdeelspecifieke onderwijssubsidies (Verordening voorzieningen lokaal onderwijsbeleid). 

Artikel 6: Ingangsdatum 

1. Dit convenant treedt in werking per 1 januari 2013 en is geldig tot 1 januari 2018. 

2. Jaarlijks wordt het convenant geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. De eerste evaluatie vindt 

plaats in januari 2014. 

3. Indien noodzakelijk wordt voor de invoering met maximaal één overganqsiaar gerekend waarbij 

afgeweken kan worden van voorrangsgebied en/of voorrangscriteria voor ouders van kinderen 

waar nu al bestaande afspraken mee zijn gemaakt. 

4. De invoering van In de buurt naar school vindt uiterlijk plaats bij aanvang van het schooljaar 2013-

2014. 
5. Het stadsdeel heeft het recht zich te vergewissen of scholen zich aan het convenant houden. 

Aldus overeengekomen: 

Amsterdam, 5 februari 2013 
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