Werkgroep 7: Instroom PO-VO
(staat in principe on hold in afwachting van de Haarlemse ontwikkeling)
De Haarlemse schoolbesturen en gemeente hebben afgesproken de komende periode tot een uniforme aanmelding te komen voor het primair
onderwijs. In het RBO is de vraag aan de orde of het voor de regio wenselijk is aan te sluiten bij dit Haarlemse initiatief.
Uitvoering: werkgroep instellen zodra het Haarlemse initiatief daar aanleiding toe geeft.
Samenstelling werkgroep: Ben Cüsters (trekker), Marten Elkerbout, Brigitte Wisker, Corine Zwaan, Jessica Jacobs en Yvon Remers
Het Haarlemse initiatief kent een eigen stuurgroep met vertegenwoordiging vanuit de Haarlemse besturen, de gemeente en externe
projectleiding.
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Stand van zaken per 31 maart 2017:
Het beleid is beschreven in het document Plaatsingsbeleid Basisonderwijs Haarlem. Het BOPOH (Bestuurlijk Overleg Primair Onderwijs
Haarlem) heeft op 16 maart 2017 besloten het beleid te gaan invoeren zoals in het beleidsdocument staat beschreven. Het besluit heeft het
karakter van een voorgenomen besluit. Het ligt vanuit de deelnemende schoolbesturen ter advisering voor aan de medezeggenschapsorganen
(MR’en c.q. GMR’en). Eind mei wordt naar verwachting het besluit definitief. Daarna volgt implementatie.
De voorlopige planning is dat het beleid gaat gelden voor kinderen die zijn/worden geboren vanaf 1 januari 2015 en voor het eerst naar school
gaan vanaf 1 januari 2019. Er geldt een overgangsregeling om van ‘oud naar nieuw beleid’ te komen.
Met de schoolbesturen in de omliggende gemeenten en met de kinderopvangorganisaties is overleg gevoerd. Overleg met de buurgemeenten
zelf vindt in april plaats.
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