Transparantie kindplaatsen in Noord - inventarisatie door ouders per 5/3/2015
Schoolnaam

Bestuur

Openbare
SOON
Daltonschool De
Poolster
Katholieke
ASKO
basisschool St
Rosa

Totaal aantal Totaal aantal
kindplaatsen kindplaatsen
per schooljaar per schooljaar
'15/'16
'15/'16
BRUTO *
NETTO **
80
onbekend

20

15

Katholieke
basisschool De
Satelliet

ASKO

ca 60

onbekend

Evangelische
basisschool
Tanisha
Openbare
basisschool
Twiske

SVES

0

0

SOON

ca 100

56

Openbare
basisschool De
Klimop

SOON

25-30

onbekend

Openbare
basisschool De
Krijtmolen
Brede Mgr
Bekkersschool

SOON

45

20-25

ASKO

20-50

20

IKC NoordRijk
(voorheeen De
Bongerd)

SOON

70

70

Katholieke
basisschool De
Botteloef

ASKO

voldoende

voldoende

Openbare
basisschool
Overhoeks

SOON

50-60

25-50?

Openbare brede SOON
school De vier
windstreken

voldoende

onbekend

Oecumenische
basisschool De
Bonkelaar

AMOS

voldoende

voldoende

Openbare
basisschool De
Weidevogel

SOON

60

voldoende

Openbare
basisschool Het
Vogelnest

SOON

voldoende

voldoende

Oecumenische
ASKO
Daltonschool De
IJsbreker

ca. 50

-5

Openbare Dalton SOON
IKC Zeven
Zeeën (voorheen
Dorus
Rijkersschool)
Katholieke
ASKO
Jenaplanschool
Het Wespennest

25

20 a 21

29

15

Opmerkingen
(betreffende het aantal
kindplaatsen schooljaar
2015/2016)

Er zijn voldoende
kindplaatsen en er zou
evt een nieuwe
kleuterklas gestart
kunnen worden.
Er is tot nu toe nog nooit
uitgeloot. Wel is er al een
behoorlijk aantal
inschrijvingen binnen
(begin februari 2015)
voor de eerste periode
van 2015.
De school is gesloten.

Het voorrangsgebied van
deze school is nu groter
geworden dan voorheen,
mogelijk komen er ook
meer aanmeldingen
binnen.
Op deze school hoefde
tot nu toe niet geloot te
worden. Er is ruimte voor
een derde kleuterklas.
Op deze school hoefde
tot nu toe niet geloot te
worden.
Er zijn voldoende
kindplaatsen en er zou
evt een vierde
kleuterklas gestart
kunnen worden.
Dit is een groeischool,
slechts 300 van 500
plaatsen zijn bezet. De
school neemt het dus
heel ruim bij opgeven
aan gemeente hoeveel
plaatsen. Nu 4
kleuterklassen van 30,
55 kinderen door naar
groep 3 dus zeker 70
plaatsen.
Deze school heeft geen
beperkingen in
toelatingsplaatsen. Alle
aanmeldingen kunnen
worden toegelaten.
Er zijn voldoende
kindplaatsen en er zou
evt een vijfde kleuterklas
gestard kunnen worden.
Er zijn voldoende
kindplaatsen. De klassen
worden bewust klein
gehouden (max 25
kinderen), maar
momenteel zijn de
klassen kleiner dan dat.
Er zijn vijf
kleutergroepen, waarvan
één groep de
instroomgroep is voor
nieuwe kleuters.
Voor deze school geldt
geen wachtlijst. Kindjes
die zich aanmelden
kunnen ook geplaatst
worden. Het is niet
duidelijk hoeveel
kindplaatsen er zijn, dit
hangt af van het aantal
aanmeldingen.
VVE en IKC
voorrangsregeling is niet
van toepassing op deze
school. Het aantal
kindplaatsen kan
aangepast worden op de
vraag, want er is
mogelijkheid tot
uitbreiding.
Het is onduidelijk
hoeveel kindplaatsen er
precies zijn. Er zijn nu
twee kleutergroepen, die
heel klein zijn (12
kinderen). De groepen
worden welliswaar
bewust klein gehouden,
maar ze mogen iets
groter worden dan ze nu
zijn.
Er is sprake van
overinschrijving, ca. 80
aanmeldingen, slechts
plek voor ca. 50
kinderen. Al 55(+5 teveel
dus) ingevuld met
broertjes en zusjes en
inschrijvingen die
dateren van voor
scholenring Noord en
tijdens scholenring
Noord. Met toestemming
bestuur geplaatst.
Geen bijzonderheden.

14 kindplaatsen worden
ingevuld door broertjes
en zusjes.
* BRUTO: Het totaal
aantal kindplaatsen dat
vrij komt in de
kleutergroep(en) in het
schooljaar 2015-2016,
dwz de eerste 3
lotingsrondes.
** NETTO: Het aantal
kindplaatsen dat overblijft
na aftrek van het aantal
plaatsen dat wordt
ingevuld door kinderen
met voorrang: broertjes
en zusjes, kinderen van
personeelsleden, van
IKC en VVE.

