
Aannamebeleid basisschool De Steenen Brug 

De algemene visie van De Steenen Brug 

Basisschool De Steenen Brug is een school gelegen in de binnenstad van Roermond. Iedereen is 

welkom en komt met plezier naar school. Het team is ervaren, enthousiast en streeft ernaar om 

zowel cognitief, creatief als sociaal-emotioneel het beste uit de kinderen te halen. Dit door hen uit te 

dagen in een veilige speel-/leeromgeving, waar iedereen van en met elkaar kan leren. Zowel 

leerlingen, ouders als het team hebben hierin een actieve rol.   

Wij geven basisonderwijs aan kinderen van 4 tot en met 13 jaar. Ons onderwijs wordt gekenmerkt 

door een open sfeer, met respect voor verschillen. Onze school is een katholieke school die 

openstaat voor uiteenlopende levensovertuigingen. De sociale en culturele achtergronden en 

interesses zijn divers en vormen een mooie afspiegeling van onze samenleving.  

We sluiten zoveel mogelijk aan bij de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Hierbij bieden we 

passende zorg op verschillende niveaus in een uitdagende leeromgeving. Dit doen we met passie en 

plezier middels eigentijdse methodieken, die aansluiten bij de veranderende wereld om ons heen. 

Zo bereiden wij onze leerlingen voor op de uitdagingen van het voorgezet onderwijs en de toekomst. 

Wij helpen de leerlingen op te groeien tot individuen met een hoge mate van eigenaarschap. Ze 

hebben vertrouwen in zichzelf en in hun omgeving. Onze leerlingen durven onafhankelijke keuzes te 

maken. Wederzijds respect, eerlijkheid en openheid zijn hierbij van belang.  

De kernwaarden van onze school zijn: 

Motivatie • Uitdaging op niveau 

• Inspirerende en eigentijdse leeromgeving 

Onderzoeken • Kritische houding ontwikkelen 

• Nieuwsgierigheid stimuleren 
Vaardig • Deskundige leerkrachten 

• Stevige basis voor de toekomst 

Eigenaarschap • Verantwoordelijk zijn voor eigen ontwikkeling en handelen 

• Zelfsturing  

Samen • Leren van en met elkaar 

• Samenwerking binnen en buiten de school 

Het motto van De Steenen Brug daarbij is: “Samen in beweging.” 

 

Aannamebeleid van De Steenen Brug 

In de eerste instantie willen wij benadrukken dat wij ons, per 1 november 2022, conformeren aan 

het aannamebeleid van de stichting en de wettelijke voorschriften 

(https://www.swalmenroer.nl/beleid/).  

Hieronder volgen een tweetal school specifieke kanttekeningen: 

1. Wij willen naast een wijkschool óók een school zijn waarbij kinderen uit anderen wijken van 

Roermond welkom zijn. Wij ambiëren een leerlingenpopulatie met uiteenlopende 

levensovertuigingen, sociale en culturele achtergronden. Wij willen dat onze 

leerlingenpopulatie een mooie afspiegeling vormt van onze samenleving. 

https://www.swalmenroer.nl/beleid/


2. Bij ons op school is er per schooljaar plek voor 30 nieuwe kleuters. Broertjes en zusjes van 

reeds ingeschreven leerling krijgen voorrang bij de aanmelding. Voor deze kinderen gelden 

dat zij sowieso verzekerd zijn van een plek bij ons op school. 

 

Huidige situatie op de Steenen Brug (september 2022) 
De groepen 1 tot en met 4 zijn te groot waardoor er geen ruimte meer is voor nieuwe inschrijvingen; 

• Grootte groep 1-2 A: Huidige grootte 28 leerlingen, november +1, december +2, maart +3 en 

april +1. Uiteindelijk zal groep 1-2 A uitgroeien tot een groep met 35 leerlingen. 

• Grootte groep 1-2B: Huidige grootte 28 leerlingen, november +1, december +1, maart +4, 

april +1. Uiteindelijk zal groep 1-2B uitgroeien tot een groep 35 leerlingen. 

• Groep 3: 24 leerlingen. De grootte van de huidige groep 3 kan oplopen tot 28 -30 leerlingen. 

Daarom is er een leerlingenstop ingesteld voor de huidige groep 3. 

• Groep 4: 30 leerlingen. 

• Voor de groepen 5 tot en met 8 geldt dat er nog ruimte is voor zij-instromers (BAO-BAO 

overstap).  

 

Een gesprek met het CvB van Swalm & Roer heeft duidelijk gemaakt dat uitbreiding van het 

schoolgebouw niet verwacht mag worden. Op organisatorisch vlak is besloten dat we het aantal van 

8 groepen niet verder gaan uitbreiden. Hierdoor dienen wij alert om te gaan met de grootte van de 

kleutergroepen zodat de grootte van de toekomstige groep 3 bewaakt wordt.  

Momenteel hanteren wij voor de aanstaande onder-instromers 30 inschrijvingen per ‘lichting’. Een 

lichting bevat kinderen die tussen 1 november jaar X en 31 oktober jaar X+1 zijn geboren. Volgens 

een natuurlijke doorstroom is dit meestal ook de toekomstige groep 3.  

  

Procedureel 
Dit nieuwe aannamebeleid zal worden gepubliceerd binnen Ouderportaal en op de website van de 

school. Het CvB van Swalm&Roer is geïnformeerd over dit beleid. De MR van de school heeft met dit 

beleid ingestemd. Met de MR zullen nadere afspraken gemaakt worden over hoe en wanneer dit 

aannamebeleid herzien dient te worden.  

 

Roermond, 8 september 2022 

 

Peusie Tinnemans 

  



 

Vooraanmeldingsformulier 
 

Middels dit formulier geef ik basisschool De Steenen Brug toestemming om contact met mij op te 

nemen ongeveer 1 maand voordat onze zoon/ dochter 3 jaar oud wordt.  

Dit formulier is géén garantie voor een definitieve inschrijving bij basisschool De Steenen Brug. Deze 

volgt pas zodra het inschrijfformulier volledig ingevuld bij de school is afgeleverd en de school 

(maximaal binnen 6 schoolweken) heeft laten weten dat het kind toegelaten kan worden.  

Wij handelen conform het aannamebeleid van Stichting Swalm en Roer en het aannamebeleid van 

basisschool De Steenen Brug.  

 

Naam kind:  

Geboortedatum kind:  

  
Naam ouder 1:  

Telefoonnummer:  

E-mail:  

Handtekening: 
 
 

 

Naam ouder 2:  

Telefoonnummer:  

E-mail:  

Handtekening: 
 
 

 

 


