Plaatsingsbeleid 2018
Aanmelding
Uw kind aanmelden bij de USV kan middels een aanmeldingsformulier dat u op school kunt ophalen,
kunt laten toesturen of van de schoolwebsite kunt downloaden (www.usvschool.nl).
De datum van inschrijving is het moment dat het aanmeldingsformulier door ons is ontvangen.
Nadat wij uw aanmelding hebben ontvangen, krijgt u een bevestiging van aanmelding. Het is
mogelijk om uw kind vanaf de geboorte aan te melden, maar dat hoeft niet.
Kinderen worden zo nodig geplaatst middels een lotingssysteem. De mogelijke loting vindt plaats in
de maand januari. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kan er sprake zijn van plaatsing op de
wachtlijst. In het jaar dat uw kind twee is hoort u of uw kind voorlopig is geplaatst. Tevens ontvangt u
twee maal per jaar een update. Voor een nadere kennismaking kunt u een afspraak maken met de
directeur. Tijdens dit gesprek is er tijd om al uw vragen te stellen en de school te bezichtigen. U kunt
zich hiervoor telefonisch opgeven, via telefoonnummer 030-2511435 of mailen naar
directie@usvschool.nl

Plaatsing
De USV streeft naar maximaal 30 kinderen per groep. Ook streeft de USV naar een evenwichtige
verdeling van jongens en meisjes over de groepen bij de start op school. Om dit aantal kinderen te
realiseren maakt de school gebruik van een plaatsingsbeleid. Om te voorkomen dat kinderen uit een
gezin op verschillende scholen zitten, en om kinderen zoveel mogelijk in de eigen buurt naar school te
laten gaan, worden nieuw aangemelde kinderen in drie categorieën ingedeeld:
Categorie A: Kinderen die al een broertje of zusje op de USV hebben.
Categorie B: Kinderen die wonen in rayon 50. U kunt contact opnemen met de directie om te
checken of u in rayon 50 woont of de website raadplegen bij de downloads.
Categorie C: Overige kinderen.
De kinderen uit categorie A worden als eerste geplaatst. De ervaring leert dat dit er per jaar
ongeveer tien zijn. Uitgaande van een groep met dertig leerlingen zouden er dus nog twintig
plaatsen over zijn. De groep wordt met kinderen uit categorie B aangevuld tot dertig
leerlingen. Indien de groep kinderen uit categorie B zo groot is dat niet alle kinderen geplaatst
kunnen worden (dus als categorie A + categorie B meer dan 30 leerlingen omvatten), wordt er
geloot onder de kinderen uit categorie B. Dit gebeurt in uitzonderlijke gevallen.

Bij deze loting worden jongens en meisjes vooraf gescheiden. Vervolgens wordt er geloot,
zodat er evenveel jongens als meisjes 15 om 15, geplaatst worden. Kinderen die dan nog niet
geplaatst kunnen worden, plaatsen we op een wachtlijst, waarbij we geen onderscheid meer
maken tussen jongens en meisjes. Deze lotingen vinden plaats in de tweede week na de
kerstvakantie door de directeur en een ouder (notaris). Eind januari/februari in het jaar dat uw kind
twee is krijgt u bericht over een voorlopige plaatsing of plek op de wachtlijst. ). Eind januari/februari
in het jaar dat uw kind drie is krijgt u bericht over de definitieve plaatsing of plek op de wachtlijst. In
mei worden de groepen ingedeeld. Hierbij wordt rekening gehouden met in‐ en uitstromers
(najaarskinderen) en zittenblijvers.
Als uw kind is geplaatst dan ontvangt twee maanden voordat uw kind vier jaar wordt een
welkomstkaart, vergezeld van een uitnodiging om een aantal gewenningsmomenten af te spreken
met de toekomstige leerkracht. Als richtlijn hanteren we zes gewenningsmomenten.
Kinderen van leerkrachten die werkzaam zijn bij de USV worden op gelijke wijze behandeld als
kinderen die reeds een broertje of zusje op school hebben. Voor kinderen van gezinnen die voor
langere tijd in het buitenland gaan wonen, kan geen plaats worden vastgehouden. Zij zullen
opnieuw ingeschreven moeten worden.

