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Stichting Scala gaat voor kwalitatief goed onderwijs. Dit komt onder druk te staan wanneer er
groepen van meer dan 30 leerlingen op school aanwezig zijn. Er is afgesproken dat alle
scholen streven naar een maximum van 28 leerlingen in een groep met een eventuele
uitloop naar 30 leerlingen.Bekostiging groeiformatie vanwege de instroom van nieuwe
leerlingen gedurende het schooljaar:
Berekend op bestuursniveau: Groeiformatie wordt toegekend aan een bestuur, niet aan een
school. Groeit een van de scholen niet, of loopt het aantal kinderen zelfs terug, dan heeft dit
invloed op de groei op bestuursniveau. Een bestuur krijgt groeibekostiging als het
totaalaantal leerlingen, dat onder het bestuur valt, is gegroeid met minstens 13 t.o.v. het
totaalaantal leerlingen op de vorige teldatum inclusief 3 % verhoging. Gezien het feit dat
stichting Scala op stichtingsniveau in een krimpsituatie verkeert, ontvangt zij geen
groeibekostiging en zijn er dus geen financiële middelen beschikbaar om eventueel groei op
de afzonderlijke scholen te bekostigen.Stichting Scala dient vanuit de exploitatie hiervoor
extra gelden vrij te maken.
Toekenning groeiformatie: Een aanvraag voor extra gelden kan bij de Directeur-bestuurder
ingediend worden wanneer:1.De school groeit met 3% + 13 leerlingen.2.Er door instroom
van nieuwe leerlingen knelpunten ontstaan. Per kern wordt er vanaf januari*0,6 fte
gereserveerd om eventuele knelpunten op te lossen. Elk jaar overleggen de directeuren
binnen een kern waar een mogelijke knelpunten zitten en hoe zij dit gezamenlijk gaan
oplossen. De oplossing kan per kern verschillend zijn.
Afspraken:
1.In april/mei bespreken de directeuren per kern waar en wanneer er eventueel knelpunten
zouden kunnen ontstaan.
2.Scholen willen de instroomgroep starten op het moment dat er 8 kinderen op de wachtlijst
staan.
3.De scholen die voldoen aan bovenstaande criteria, kunnen met de toegekende
groeiformatie deeltijdonderwijs aanbieden. Het aantal dagdelen is afhankelijk van het aantal
scholen per kern dat gebruik wil maken van de groeiformatie.
4.De scholen binnen de kern beslissen in overleg met de MR welke vorm van opvang er in
de kern gerealiseerd gaat worden. Dit kan een centrale opvanggroep per kern zijn of een
vorm van deeltijdonderwijs op eigen school. Wanneer een school en MR kiest voor
deeltijdonderwijs op eigen schoolkunnen ouders ervoor kiezen om hun kind voor de overige
dagdelen mee te laten draaien op een andere school binnen de kern, die ook
deeltijdonderwijs 2 aanbiedt. De dagdelen, waarop les wordt gegeven, worden op elkaar
afgestemd.
5.De VVE-instellingen worden geïnformeerd en gevraagd naar mogelijkheden om kinderen,
die niet of niet volledig kunnen starten op de school van hun keuze en geen gebruik willen
maken van een instroomgroep op een andere locatie, langer op de peuterspeelzaal of
kinderdagverblijf te laten.
6.Als er een instroomgroep wordt gestart, kan het zijn dat het kind niet direct start nadat het
4 jaar is geworden, maar later in deze instroomgroep mag beginnen.
7.In de laatste vier weken van een schooljaar worden geen 4-jarigen meer opgenomen in de
kleutergroepen en instroomgroepen. Zij starten in het nieuwe schooljaar en maken voor de
zomervakantie kennis met de groep waar ze het nieuwe schooljaar in starten.
8.De mogelijkheid is er om 4 jarigen op woensdag vrij te roosteren.
9.Bij instemming van de MR-en wordt het beleid m.b.t. instroom 4-jarigen in de schoolgidsen
geplaatst.
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10.Mocht er op een school, die voor groeiformatie in aanmerking komt, geen fysieke ruimte
voor het inrichten van een instroomgroep beschikbaar zijn, dan worden in gezamenlijk
overleg naar een passende oplossing gezocht.
11.In geval van situaties, die in bovengenoemde afspraken niet voorzien, vindt er overleg
plaats met de gezamenlijke directieleden van de kern.*Per cluster heeft Scala vanaf januari
0,6 fte gereserveerd voor opvang van instroomnieuwe leerlingen. In de periode van 1 januari
tot 1 mei kan deze formatie aangevraagd worden indien er knelpunten ontstaan. Als er later
dan 1 januari beroep op deze formatie wordt gedaan dan is de formule: 7/(maanden tot 1
augustus) * 0,6 fte.
Bijvoorbeeld inzet nodig per1 maart dan kan maximaal beroep gedaan worden op 7/5*0,6
fte=0,84 fte.
Henk van der Pas
Directeur-bestuurder
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