
Aannamebeleid 
 
In de gemeente Aalsmeer staan drie katholieke scholen, de Antoniusschool te Kudelstaart, de Jozefschool 
aan de Gerberastraat te Aalsmeer en de Oosteinderschool, op de rand van de wijk Oosteinder / Nieuw 
Oosteinde. De belangstelling voor katholiek onderwijs in Aalsmeer is groot. De stichting heeft een 
aannamebeleid opgesteld. Daarbij is uitgegaan van de statuten van de Stichting voor Katholiek Onderwijs 
waarin als doelstelling is opgenomen: ‘het bevorderen van katholiek onderwijs in Aalsmeer’ 
 
Het aannamebeleid ziet er als volgt uit: 
 

 Voorlopig aanmelden op school kan via de website.  

 Na aanmelding wordt u vanaf 2 jaar uitgenodigd voor een rondleiding.  

 In de volgende situaties worden kinderen automatisch geplaatst: 
o Broertjes en zusjes van kinderen die al op school zitten. 
o Ouders en/of kinderen die zijn gedoopt in de Katholieke kerk. 
o Wanneer ouder(s) bij de SKOA werken. 

 
Aantal beschikbare plekken per school: 

- De Oosteinder; per leerjaar maximaal 56 kinderen (inclusief 4 calamiteitenplaatsen). 
- Jozefschool; per leerjaar maximaal 60 kinderen (inclusief 4 calamiteitenplaatsen) 

Uitgesplitst in 28 lln in de eerste helft en 28 lln in de tweede helft van het kalenderjaar. 
- Antoniusschool is vooralsnog geen maximum 

 
Calamiteitenplaatsen zijn beschikbaar voor o.a. uit huis geplaatste kinderen, pleegkinderen en 
stiefkinderen wonend op adres van leerling(en) 
De directie beslist over de plaatsing van ‘calamiteiten’. De beschikbare calamiteitenplaatsen hoeven niet te 
worden opgevuld en kunnen derhalve niet worden opgeëist worden. 
 
 
Wanneer het aantal beschikbare plekken op een school niet toereikend is wordt een procedure gevolgd. 
Deze procedure staat vermeld op de website.  
 
Als, na het volgen van deze procedure, blijkt dat er geen plek is voor uw kind, dan wordt deze automatisch 
op de wachtlijst geplaatst. Mocht er dan alsnog plek voor uw kind zijn, dan zal de directie telefonisch 
contact met u opnemen.  
 
In omstandigheden waarin dit beleid niet voorziet, beslist de directie. 
 
Bijlage 1 Procedure De Oosteinder: 
 
Wanneer er meer dan 56 kinderen worden aangemeld kan er worden geloot. De kinderen die automatisch 
zijn geplaatst loten dus niet mee. Bij loting is de procedure als volgt:  

o In januari betreft het de kinderen die 3 jaar zijn geworden in de maanden augustus t/m 
december van het voorgaande kalenderjaar. 

o In juli betreft het de kinderen die 3 jaar zijn geworden in de maanden januari t/m juni van 
hetzelfde kalenderjaar. 

o Dit loten gebeurt in het bijzijn een MR-lid van de school. 
o Wordt uw kind na zijn / haar 3e verjaardag aangemeld, dan is plaatsing afhankelijk van een 

vrije plek. 
 
 



Bijlage 2 Procedure Jozefschool: 
 
Wanneer er meer dan 56 kinderen worden aangemeld kan er worden geloot. De kinderen die automatisch 
zijn geplaatst loten dus niet mee. Bij loting is de procedure als volgt:  

o In januari betreft het de kinderen die 2 jaar worden in de maanden januari t/m juni van het 
kalenderjaar. 

o In juli betreft het de kinderen die 2 jaar worden in de maanden juli t/m december van 
hetzelfde kalenderjaar. 

o Dit loten gebeurt in het bijzijn van een MR-lid van de school. 
o Wordt uw kind na zijn / haar 3e verjaardag aangemeld, dan is plaatsing afhankelijk van een 

vrije plek. 
 

 


