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Inleiding
Dit plaatsingsbeleid kindcentra in de wijk De Groote Wielen is een verdiepingsdocument op
het stedelijke aannamebeleid voor de basisscholen. Basisscholen hanteren eenzelfde
aannamebeleid. Een kind mag maar op één school ingeschreven staan. De overstap van de
ene school naar de andere is alleen aan het begin van een nieuw schooljaar mogelijk.
Bij tussentijdse aanmeldingen zal er een intensief contact plaats vinden tussen ouders en
directies van beide scholen/ kindcentra. In deze periode zal zorgvuldig bekeken worden of
de leerling toegelaten kan worden of dat er sprake is van één van de weigeringsgronden:
 De groep heeft de maximale capaciteit bereikt.
 De zorgbehoefte kan niet geboden worden, school kan dit aantonen.
 Er is sprake van ernstige verstoring van de rust en openbare orde op school/
kindcentra bij toelating van de leerling.
Stichting de Witte Wielen
Stichting De Witte Wielen (DWW) is opgericht door ATO-scholenkring en Signum onderwijs.
Bij alle kindcentra in de wijk De Groote Wielen in Rosmalen verzorgt De Witte Wielen de
dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar, een peuterarrangement voor kinderen van 2,5 tot
4 jaar en de buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Inhoudelijk wordt er
nauw samengewerkt met het onderwijs om te komen tot een doorgaande ontwikkelingslijn
voor de kinderen. Spelen en leren sluiten daarbij op elkaar aan. Hierdoor wordt de overgang
van opvang naar onderwijs zowel voor kinderen als voor ouders zo klein mogelijk gemaakt.
De Witte Wielen fungeert daarnaast als facilitair kantoor voor de aanmeldingen voor de
kindcentra De Sprong en de Hoven. Ook als u op deze kindcentra alleen van de
onderwijsfaciliteiten gebruik wilt maken kunt u contact opnemen met de Witte Wielen. In
principe hoeft u maar één keer aan te melden en wordt uw kind op de interesselijst voor het
basisonderwijs geplaatst. Rond de 3de verjaardag van uw kind ontvangt u een uitnodiging
voor een informatiebijeenkomst over het basisonderwijs. Minimaal 6 weken voordat het
kind vier jaar wordt, wordt een afspraak worden gemaakt voor een intake gesprek. Tijdens
dat gesprek worden gegevens gevraagd welke van belang zijn voor de inschrijving van de
basisschool. Ook zullen wenmomenten worden afgesproken.
Plaatsingsbeleid kindcentrum de Hoven
U kunt via de website van het kindcentrum de Hoven het aanmeldformulier invullen
(www.kcdehoven.nl) of contact opnemen met het facilitair kantoor van De Witte Wielen
aanmelden@kcdehoven.nl:
De Witte Wielen
Allegroweg 2
5245 AH Rosmalen
Telefoon: 073-8511158
Plaatsen
Voor plaatsing bij de dagopvang, peuterarrangement en buitenschoolse opvang geldt de
wet op de kinderopvang. Voor plaatsing bij het basisonderwijs geldt de wet op het primair
onderwijs. De Witte Wielen is lid van de werkgeversvereniging, de brancheorganisatie
Kinderopvang, voorheen de MO groep, en hanteert dan ook de leveringsvoorwaarden die
door de MO-groep samen met de belangenvereniging van de ouders in de kinderopvang,
BOINK, zijn opgesteld.
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De plaatsingen voor dagopvang en buitenschoolse opvang starten bij voorkeur op de 1e of
de 16e van de maand en eindigen op de 15e of laatste dag van de maand. Als er geen
andere afspraken over gemaakt zijn, stopt de plaatsing bij de dagopvang automatisch op de
4e verjaardag van het kind en voor de BSO op de laatste schooldag (groep 8).
De plaatsingen voor het basisonderwijs gaan meestal in op de dag of de eerste dag na de 4e
verjaardag van uw kind. Tot 1 juni stromen er kinderen in het onderwijs in. Rond vakanties
kunnen er afwijkende afspraken zijn. In overleg zorgen we dat opvang en onderwijs goed op
elkaar aansluiten.
Plaatsingscriteria algemeen




Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst op de wachtlijst geplaatst.
U maakt de keuze voor kindcentrum de Hoven.
De Witte Wielen kent plaatsen toe wanneer de inschrijfprocedure correct is
doorlopen en er een door de ouder of verzorger getekend aanbod retour is bij de
afdeling administratie van de Witte Wielen. Uiterlijk vier maanden voor de
gevraagde ingangsdatum krijgt u van de administratie een aanbod. Het aanbod blijft
2 weken geldig, als u het aanbod binnen deze termijn ondertekend terugstuurt ligt
de plaatsing van uw kind vast. We bevestigen dit nog met een door ons ondertekend
contract.

Plaatsingscriteria dagopvang

De minimale leeftijd voor de dagopvang is 8 weken.

De minimale afname is 2 dagdelen.

Kinderen die meerdere dagen opvang afnemen gaan voor op kinderen die minder
dagen opvang afnemen.

Kinderen die hele dagen opvang afnemen gaan voor op kinderen die halve dagen
opvang afnemen.

De Witte Wielen plaatst voor de dagopvang ook kinderen van medewerkers die
verbonden zijn aan de eigen kindcentra.

De pedagogisch medewerker kindratio (PKR) conform de wet kinderopvang is
uitgangspunt voor de mogelijkheden tot plaatsing bij de dagopvang.
Plaatsingscriteria peuterarrangement

De minimale leeftijd voor een peuterarrangement is 2,5 jaar.

Een peuterarrangement bestaat uit een vaste combinatie van 2 dagdelen.

Bij een medisch/sociale indicatie is het in overleg mogelijk eerder te starten of
meerdere dagdelen af te nemen.

Er mogen wettelijk 16 kinderen in een groep met 2 Pedagogisch medewerksters
Plaatsingscriteria Buitenschoolse opvang

De Buitenschoolse opvang is alleen toegankelijk voor kinderen die ook de
basisschool van het kindcentrum de Hoven bezoeken.

Let op er zijn 3 vormen van buitenschoolse opvang, voor iedere vorm maakt u apart
afspraken:
- Voorschoolse opvang 7.30-8.30
- Naschoolse opvang 14.00-18.30
- En opvang in vakantieweken
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De pedagogisch medewerker kindratio (PKR) conform de wet kinderopvang is
uitgangspunt voor de mogelijkheden tot plaatsing bij de dagopvang.

Plaatsingscriteria Onderwijs

De Hoven hanteert een maximaal aantal kinderen (50) per jaargroep (tenzij anders
afgestemd met College van Bestuur ATO-scholenkring). Dit is afgestemd op de
grootte van het gebouw en het werken op leerpleinen (75 kinderen per leerplein).

Tot 1 april voorafgaand aan ieder school jaar houdt de Hoven 4 plaatsen open voor
externe plaatsingen (bijvoorbeeld voor verhuizing).

Bij het aanmelden voor de dagopvang of het peuterarrangement kunt u bij de
administratie van DWW aangeven of u op de interesselijst voor het onderwijs
geplaatst wilt worden.

Kinderen die alleen aanmelden voor het onderwijs kunnen dit ook al doen zodra zij
een keuze gemaakt hebben. Ook zij komen op de interesselijst.

Voor de plaatsing bij het onderwijs krijgen alle kinderen van de interesselijst in de
leeftijdsgroep van 3 jaar een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst.

Daarna laten ouders aan de administratie weten of ze definitief voor het onderwijs
bij de Hoven kiezen en of er Buitenschoolse opvang nodig is.
Zo ja dan krijgt u hier een aparte plaatsingsovereenkomst voor. Ieder
kindcentrum/school heeft een eigen (exclusief voor het kindcentrum bezoekende
kinderen) buitenschoolse opvang.

De ouder krijgt van de administratie een aanbod, dit blijft 2 weken geldig, als u het
aanbod binnen deze termijn ondertekend terugstuurt ligt de plaatsing van uw kind
vast.

We bevestigen dit met een door de directeur van het kindcentrum ondertekende
plaatsingsovereenkomst.

Mocht er geen ruimte zijn bij het onderwijs van uw keuze dan plaatsen we uw kind
op uw verzoek op een aparte (wacht)lijst. Mochten er nog plaatsen vrijkomen dan
worden deze op volgorde van aanmelddatum toegekend aan kinderen op deze
(wacht)lijst, mits uw kind niet al op een andere school onderwijs geniet.

Als bij aanmelding voor de dagopvang of het peuterarrangement al duidelijk is dat er
geen plaats meer is in een onderbouwgroep van het betreffende kindcentrum dan
laat de administratie van DWW u dat bij aanmelding meteen weten. U kunt dan tijdig
uitzien naar een alternatief in de wijk.

In overleg met de ouders wordt een logische overgangsdatum opvang onderwijs
bepaald. Zodat er geen overlap plaats vindt of een vacuüm tijdens vakantieperioden

Tot slot wordt u enkele maanden voor de plaatsing van uw kind in de
onderbouwgroep uitgenodigd voor een kennismakings-/ overdrachtgesprek voor uw
kind en worden er wenafspraken gemaakt. Hierbij hebben kinderen, ouders,
pedagogisch medewerkers en leerkrachten een rol.
Speciale criteria voor plaatsing
1. Kinderen met een medische of sociale indicatie krijgen in de wijk speciale
aandacht. Voor deze kinderen dragen we zorg voor thuis-nabije opvang/
onderwijs in de wijk.
2. Reeds geplaatste kinderen dagopvang of BSO waarbij de ouders dagdelen willen
uitbreiden en/of willen wisselen. (N.B. Dit kan alleen als er voor de gehele duur
van de plaatsing, dus op de babygroep en de peutergroep, plaats is. Eventueel
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kan de ouder voor een tijdelijke wisseling van dagdelen kiezen).
Kinderen van de medewerkers van de kindcentra in de wijk krijgen drie maanden
voorsprong op de wachtlijst (alleen bij de dagopvang).
Tweede of volgende kinderen van hetzelfde gezin krijgen drie maanden
voorsprong op de wachtlijst.
Kinderen die wisselen van kindcentrum in de wijk krijgen drie maanden
voorsprong op de wachtlijst van het nieuwe kindcentrum en verliezen hun plaats
op de wachtlijst van het oude kindcentrum (alleen dagopvang).
Kinderen waarvan de dagopvang of peuterarrangement opgezegd wordt kunnen
hun plaats op de interesselijst voor het basisonderwijs alleen behouden als ze dat
schriftelijk aangeven.

Criteria om niet te plaatsen zie bij inleiding
 We kunnen niet de vereiste zorg voor uw kind bieden.
 We plaatsen niet wanneer ernstige verstoring van rust en orde dreigt.
 We kunnen uw kind niet plaatsen omdat de groepen vol zijn. We plaatsen uw kind
dan op de wachtlijst.
Beëindiging van de opvang
De opvang van uw kind eindigt automatisch op de 4e verjaardag van uw kind, tenzij er een
ander instroommoment is in het onderwijs en dit doorgegeven is door ouders, of wanneer
het kind naar een andere school gaat. Dat houdt in dat er vanaf dat moment geen plaats
meer is gereserveerd op de groep waarin uw kind is geplaatst. Ouders kunnen samen met
de administratie zorgen voor een naadloze overgang van opvang naar onderwijs.
Wanneer u de opvang eerder wilt beëindigen kunt u dat schriftelijk doen. Wij hanteren
daarbij een opzegtermijn van 1 maand. Als u de opvang van uw kind wilt annuleren nadat u
het aanbod getekend heeft en voordat de opvang daadwerkelijk is gestart brengen we u een
maand annuleringskosten in rekening.
Alle wijzigingen binnen een al bestaande plaatsingsovereenkomst kunnen alleen schriftelijk
(digitaal) aangevraagd worden. Ook voor vermindering van opvang (deelopzegging) geldt
net als voor gehele opzegging een opzegtermijn van 1 maand.
Passende opvang en onderwijs
Alle kinderen zijn welkom bij de kindcentra. Het kan echter voorkomen dat een kind speciale
behoeften heeft als het gaat om opvang of onderwijs, en dat dit op het kindcentrum van uw
keuze niet geboden of niet meer geboden kan worden. In een dergelijk geval wordt samen
met de ouders gezocht naar een meer passende voorziening voor het kind.
Doordat opvang en onderwijs deel uitmaken van een kindcentrum kan het zijn dat zorgen
over uw kind gedeeld worden met de interne begeleider of een andere medewerker die
verbonden is aan het kindcentrum. Externe hulpverleners schakelen we buiten medeweten
van de ouders niet in tenzij er een vermoeden van huiselijk geweld of verwaarlozing is.
Kindcentrum de Hoven heeft de volgende mogelijkheden
- dagopvang (babygroepen 0-2 jaar en peutergroepen 2-4 jaar)
- peuterarrangement 2,5 tot 4 jaar
- basisonderwijs 4-13 jaar
- buitenschoolse opvang 4-13 jaar (voor school, na school en in de vakanties)
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Op de website van De Witte Wielen vindt u de informatie over:
- De tarieven
- De regeling voor de vakantieopvang van de BSO
- De sluitingsdagen van De Witte Wielen en de mogelijkheden van BSO op studie en vrije
dagen van het onderwijs
- Protocol ruilen van dagen
- Protocol extra opvang
- Betalingsafspraken
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