Wachtlijsten Onderwijs Watergraafsmeer
door Meint Helder – PvdA Amsterdam Oost
januari 2011
Aanleiding
Op 13 september 2010 meldde AT5 dat een kind van 4 jaar uit de Watergraafsmeer op verschillende
scholen was uitgeloot.
Kleuter wil maar kan niet naar de basisschool
13 september 2010
Susan Albers uit Oost probeert al twee jaar haar nu vierjarige zoontje Tjenno in te
schrijven op een basisschool in het stadsdeel.
De wachtlijsten in Amsterdam zijn ellenlang en de kleuter werd tot frustratie van zijn
moeder al door vier scholen in de buurt afgewezen. Tjenno kan ook niet naar een
school in een ander stadsdeel. Dat mag namelijk niet. Albers heeft nog een
alternatief, maar op die school wil ze Tjenno eigenlijk niet hebben. Ze vindt de
kwaliteit er te laag.
Wethouder Lodewijk Asscher van Onderwijs laat in een reactie weten naar de
situatie van mevrouw Albers te gaan kijken. Hij vindt in elk geval dat er alles aan
moet worden gedaan om de kwaliteit van het basisonderwijs in de hele stad
omhoog te krijgen.
Bron: AT5
Uit de antwoorden van het Dagelijks Bestuur op vragen van de fractie van de PvdA blijkt dat in de
Watergraafsmeer een viertal scholen een wachtlijst hebben, namelijk Dalton de Meer, de 5 e
Montessori, St. Lidwina en de Watergraafsmeerse Schoolvereniging.
Er blijken geen exacte gegevens beschikbaar over het aantal kinderen uit Amsterdam Oost die zijn
uitgeloot op één op meerdere basisscholen en noodgedwongen naar een school gaan die niet de
eerste of tweede voorkeur van ouders heeft. Wel geven de scholen aan dat de meeste ouders
tevreden zijn als ze eenmaal op een school gewend zijn, ook al is dat niet hun oorspronkelijke keuze.
De discussie over wachtlijsten in de Watergraafsmeer is al eerder gevoerd. Het Dagelijks Bestuur
geeft aan in de beantwoording dat de huisvestingsvragen door het stadsdeel zijn opgenomen in het
Integraal Huisvestingsplan. De problematiek is bekend bij de schoolbesturen. Voor de
Watergraafsmeer verwacht het Dagelijks Bestuur van de schoolbesturen een eerste aanzet voor een
oplossing. Volgens het Dagelijks Bestuur kost het maken van een plan van aanpak tijd, dat is
begrijpelijk. Maar hebben we die tijd of lopen we het risico achter de feiten aan te lopen. Is er
voldoende urgentie bij de verschillende partners?
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Ambitie
De stadsdeelraad van Oost-Watergraafsmeer heeft als ambitie uitgesproken dat in 2013 ieder kind
uit het stadsdeel in het eigen stadsdeel naar school moet kunnen. Hierbij moeten tijdelijke
voorzieningen, zeker in de vorm van noodlokalen worden voorkomen. Er moet zoveel mogelijk
gekozen worden voor permanente voorzieningen. De spreiding van de scholen moet aan sluiten bij
de spreiding van de leerlingen over het stadsdeel. Op die manier vervullen scholen ook een functie
voor de leefbaarheid van de buurt en worden onnodige verkeersbewegingen van kinderen en hun
ouders voorkomen. Ook moeten scholen bij voorkeur naar omvang, inrichting en spreiding aansluiten
bij het verlangde onderwijs.
Watergraafsmeer
In de Watergraafsmeer staan de meeste scholen in de wijk Middenmeer. Ten zuidwesten van de
Middenweg zijn weinig scholen gevestigd.

Frankendael

WSV
E

5 Montessori
De Meer
De Meer
St. Lidwina

St. Lidwina

Frankendael

e

5 Montessori
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In het Integraal Huisvestingsplan Basisonderwijs staan tal van maatregelen gepland. Dit zijn de
geplande maatregelen in de Watergraafsmeer:
• 5e Montessorischool: hoofdlocatie uitbreiden en aanpassen, nevenvestiging verhuizen naar
nieuwbouw in Middenmeer Noord
• Watergraafsmeerse Schoolvereniging gaat naar het gebouw aan de Arntzeniusweg.
• Sint Lidwina aan de Linnaeushof uitbreiden en/of voorzien in extra huisvesting door
ingebruikname vrijkomend gebouw College de Meer
• Dalton de Meer gaat verhuizen vanuit Middenmeer naar nieuwbouw in Jeruzalem
• Sint Lidwina in de Don Boscobuurt krijgt nieuwbouw in de Brede School Don Bosco
• Basisschool Frankendael aan de Von Liebweg krijgt vervangende nieuwbouw
• Basisschool Frankendael aan de Hogeweg verhuist naar de Zaaiersweg in Betondorp
• In Overamstel komen twee nieuwe scholen voor elk 22 groepen. Overamstel is een
zelfstandig voedingsgebied.
Situatie Watergraafsmeer 2008
In 2008 is het Integraal Huisvestingsplan Oost-Watergraafsmeer vastgesteld. In onderstaande tabel
het aantal lokalen per vestiging in de Watergraafsmeer in 2008.
School
Adres
St. Lidwina
Simon Stevinstraat
Frankendael
Vol Liebweg
Frankendael
Hogeweg
5e Montessori
Herschelstraat
WSV
Copernicusstraat
St. Lidwina
Linnaeushof
Dalton de Meer Arntzeniusweg
Dalton de Meer Archimedesplantsoen
5e Montessori
Zaaiersweg
TOTAAL
Bron: IHP Oost-Watergraafsmeer

Locatie
Dislocatie
Dislocatie
Hoofdlocatie
Hoofdlocatie
Hoofdlocatie
Hoofdlocatie
Hoofdlocatie
Dislocatie
Nevenvestiging

Aantal lokalen
7
5
6
18
11
8
17
5
6
83
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Situatie Watergraafsmeer 2010
De huidige situatie in de Watergraafsmeer is aangegeven in onderstaande tabel. In vergelijking met
2008 zijn er 7 lokalen meer in gebruik. Deze lokalen zijn te vinden in de voormalige van
Koetsveldschool aan de Ringdijk, waar nu de Lidwinaschool in huist en de uitbreiding van de
Lidwinaschool aan de Linnaeushof.
School
St. Lidwina

Adres
Ringdijk

Frankendael
Frankendael
5e Montessori

Vol Liebweg
Hogeweg
Herschelstraat

Locatie
Dislocatie
(groepen 1,2,6,7,8)
Dislocatie
Hoofdlocatie
Hoofdlocatie

WSV

Copernicusstraat

Hoofdlocatie

St. Lidwina

Linnaeushof

Dalton de Meer
Dalton de Meer
5e Montessori

Arntzeniusweg
Archimedesplantsoen
Zaaiersweg

Hoofdlocatie
(groepen 3-4-5)
Hoofdlocatie
Dislocatie
Nevenvestiging
(geen groep 7-8)

Aantal lokalen
11
5
6
19
11
(2 groepen gehuisvest in
Oostpoort)
10
17
5
6

TOTAAL
Bron: verschillende websites van de scholen voor basisonderwijs

90

Leerlingen prognose
Ieder jaar wordt op basis van de leerlingentellingen op de teldatum 1 oktober een prognose gemaakt
van de ontwikkeling van het leerlingenaantal op schoolniveau. De prognoses schetsen een mogelijke
ontwikkeling. De bestaande situatie blijft uitgangspunt. De belangstelling voor een school wordt
afgezet tegen de ontwikkelingen van de bevolking. In de prognose wordt geen rekening gehouden
met het feit dat scholen vanwege ruimtegebrek niet kunnen groeien of noodgedwongen moeten
krimpen. Op basis van de ontwikkeling van het leerlingaantal per school wordt vervolgens in de
huisvestingsverordening bepaald hoe de permanente en tijdelijke huisvestingsbehoefte van een
school zich ontwikkelt.
Deze cijfers worden gecombineerd met de cijfers van de gemeente Amsterdam die aangeven hoe de
bevolkingsontwikkeling in Amsterdam verloopt. In onderstaande tabel staat per buurt in de
Watergraafsmeer het aantal kinderen in de basisschoolleeftijd aangegeven.
Buurt
2010
2011
Middenmeer
1401
1456
Betondorp
146
147
Frankendael
684
686
TOTAAL
2231
2289
Bron: IHP Oost-Watergraafsmeer

2012
1468
144
692
2304

2013
1468
145
677
2290

2014
1460
138
705
2303
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Uit deze tabel blijkt dat het aantal kinderen in de basisschoolleeftijd in de Watergraafsmeer zal
groeien met ruim 70 leerlingen. Ontwikkelingen in Jeruzalem, Middenmeer Noord en Overamstel zijn
in deze tabel niet meegenomen.
Uit de geboortecijfers van de afgelopen jaren komt het volgende beeld naar voren in de
Watergraafsmeer. Deze cijfers laten zien hoeveel kinderen de komende jaren vier jaar worden en
naar de basisschool zullen gaan.
Buurt
2006 2007 2008
Middenmeer
206
204
213
Betondorp
15
25
15
Frankendael
102
92
80
TOTAAL
323
321
308
Bron: Stadsdelen in Cijfers 2010, Dienst O&S

2009
237
31
135
403

Om deze cijfers goed te kunnen beoordelen is noodzakelijk om te weten hoeveel kinderen in groep 8
de komende jaren de basisschool zullen verlaten.
School
2010
5e Montessori
72
Dalton de Meer
39
WSV
25
St. Lidwina
42
Frankendael
24
TOTAAL
202
Bron: CFI, ministerie OCW

2011
68
51
25
39
29
212

2012
72
49
24
43
20
208

2013
77
71
36
39
17
240

Uit bovenstaande tabellen blijkt dat er meer kinderen 4 jaar worden en naar de basisschool zullen
gaan dan kinderen die de basisschool verlaten. In 2010 is er sprake van een groei van 121 leerlingen,
in 2011 van 109 leerlingen, in 2012 van 100 leerlingen en in 2013 van 163. Dit betekent dat er in
2013 493 meer kinderen op de basisscholen in de Watergraafsmeer zitten dan in 2009.
In het Integraal Huisvestingsplan Oost-Watergraafsmeer wordt in een tabel aangegeven hoe de
ontwikkeling van het leerlingenaantal op schoolniveau naar verwachting zal verlopen.

Middenmeer

Dalton de Meer
5e Mont
WSV
Betondorp
5e Mont.
Frankendael-Middenmeer Lidwina
Frankendael
TOTAAL
Bron: IHP Oost-Watergraafsmeer

2010 2011 2012 2013 2014
584 627 630 627
629
462 465 466 462
464
285 293 295 294
294
162 164 161 162
154
429 438 437 434
436
211 211 211 209
211
2133 2198 2200 2188 2188

Ook uit deze tabel blijkt dat het aantal leerlingen op de scholen in de Watergraafsmeer zal gaan
groeien. Naar verwachting zullen de scholen in de jaren 2011 en 2012 het sterkst groeien. Omdat de
verhuisbewegingen van de scholen effect hebben op de leerlingenstromen is volgens het IHP Oost-
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Watergraafsmeer de bepaling van de uiteindelijke ruimtebehoefte van de scholen deze prognose
minder bruikbaar.
Volgens de Onderwijsinspectie is de gemiddelde groepsgrootte in het basisonderwijs 22 leerlingen.
Dit zou betekenen dat er in 2011 honderd lokalen nodig zijn. Dit betekent dat er in 2011 honderd
lokalen nodig zijn. Op dit moment zijn er 90 in gebruik. Op korte termijn zou er dus sprake kunnen
zijn van een tekort van 10 lokalen in de Watergraafsmeer.
Hierbij moet wel worden opgemerkt dat op verschillende plaatsen tijdelijke oplossingen zijn
gevonden, terwijl de ambitie is permanente oplossingen te realiseren.
Samenvatting van de cijfers
De cijfers zijn niet eenduidig en laten verschillende beelden zien. Eén beeld is wel heel duidelijk. Het
aantal leerlingen in de Watergraafsmeer zal de komende tijd sterk groeien en er zijn meer lokalen
nodig om aan deze kinderen onderwijs te geven. De verwachtingen lopen uiteen van 70 kinderen
extra tot 2014 tot bijna 500 kinderen extra tot 2014, of 10 lokalen extra nodig in 2014. Nogmaals dit
zijn cijfers op basis van prognoses en verwachtingen. Het gaat om het beeld, en dat is eenduidig,
namelijk groei van het aantal kinderen in de Watergraafsmeer.
Realiseren van de ambities
In 2008 is in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Oost-Watergraafsmeer een scenario
ontwikkeld die de problemen van het lokalentekort in de Watergraafsmeer moet oplossen. Een
noodzakelijk en ambitieus plan. Wat is de stand van zaken van dit scenario op dit moment.
5e Montessorischool
De 5e Montessorischool is gerenoveerd en uitgebreid. Volgens de plannen verhuist de nevenvestiging
aan de Zaaiersweg in 2012 naar Middenmeer Noord. Gezien de economische crisis en crisis in de
bouw is het maar zeer de vraag of dit gaat lukken. Een school voor 16 groepen die niet alleen
bestemd zou zijn voor de bewoners van de nieuwbouw Middenmeer Noord, maar ook voor andere
kinderen uit de Middenmeer.
Dalton de Meer
Daltonschool de Meer krijgt nieuwbouw in Jeruzalem. De bouw is met vertraging van start. Volgens
het IHP zou deze school in 2009 worden opgeleverd. Dat wordt waarschijnlijk 2011.
St. Lidwina
De St. Lidwina aan de Linnaeushof is uitgebreid door ingebruikname van het vrijkomende gebouw
van College de Meer. De St. Lidwina in de Don Boscobuurt is gehuisvest in de voormalige van
Koetsveldschool. De plannen voor de brede school Don Bosco zijn onzeker, zeker wat betreft de
planning. Het is onduidelijk of en wanneer de brede school Don Bosco wordt gerealiseerd.
De St. Lidwina heeft wel de groepsindeling gewijzigd. Op dit moment zitten de groepen 3,4 en 5 aan
de Linnaeushof en de andere groepen in de voormalige van Koetsveldschool. Hierdoor heeft de Don
Boscobuurt geen volwaardige school meer.
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Frankendael
Er is nog geen plan voor nieuwbouw van de Frankendael aan de Von Liebweg in Amsteldorp. Ook is
er nog geen sprake van verhuizing van de Frankendael naar Betondorp. Dit komt doordat eerst de 5 e
Montessori moet verhuizen naar Middenmeer Noord.
Watergraafsmeerse Schoolvereniging
De WSV kan pas verhuizen naar het gebouw aan de Arntzeniusweg als de Dalton de Meer is verhuisd
naar Jeruzalem, waarschijnlijk in 2011. Na renovatie van de Arntzeniusweg kan de WSV verhuizen.
Op dit moment zitten er twee groepen in het gebouw van de Kraal in Oostpoort van de WSV.
Overamstel
In 2011 start de bouw van de eerste fase van Overamstel. In deze eerste fase is ook een basisschool
gepland. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat de basisschool direct open kan als de eerste woningen
worden bewoond. Mocht de basisschool op een later moment haar deuren openen dan zullen
ouders eerst op zoek moeten naar een andere school in de buurt en dan zullen ook deze ouders gaan
zoeken in de Watergraafsmeer.
In onderstaande tabel is aangegeven hoeveel lokalen er gerealiseerd zouden gaan worden tot 2014.
Volgens het Integraal Huisvestingsplan Oost-Watergraafsmeer zouden er in 2014 104 lokalen
beschikbaar zijn.

5e Montessori - hoofdlocatie

2008
18

2010
19

5e Montessori – nevenvestiging 6

6

WSV

11

11

St. Lidwina Linnaeushof
St. Lidwina
Don Boscobuurt
Frankendael
Liebweg
Dalton de Meer

8
7
5

10
Ringdijk
11
5

22 (inclusief
dependance)
6

22 (inclusief
dependance)
6

Frankendael
Hogeweg
TOTAAL
83
Bron: IHP Oost-Watergraafsmeer

90

2014
Na renovatie
20
Verhuizing Middenmeer Noord
16
Na verhuizing Artzeniusweg
14
13
Nieuwbouw
8
Vernieuwbouw
8
Nieuwbouw Jeruzalem
19
Na verhuizing Zaaiersweg
6
104
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Aanmelding en inschrijven kinderen op een basisschool in de Watergraafsmeer
Kinderen kunnen tijdens het schooljaar worden aangemeld bij een school. Op de 5e Montessorischool en Dalton de Meer kan dit vanaf 3 jaar. Op de St. Lidwina en de Watergraafsmeerse
Schoolvereniging vanaf 2,5 jaar. Als er meer kinderen worden aangemeld dan er geplaatst kunnen
worden werken de 5e Montessorischool, de St. Lidwinaschool, de WSV en Dalton de Meer met een
toelatingsregeling. Deze regeling is door voormalig stadsdeel Oost-Watergraafsmeer opgesteld. Drie
keer per jaar (november, februari en mei) wordt er wanneer er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen
geloot en gaat de toelatingsregeling in werking. Basisschool Frankendael werkt niet met deze
toelatingsregeling.
De aanmeldingen worden onderverdeeld in vier voorrangscategorieën:
1. Kinderen met een broer of zus op school en kinderen van wie een ouder als leerkracht aan de
school verbonden is.
2. Kinderen die wonen in de Watergraafsmeer (postcodegebieden 1097 en 1098)
3. Kinderen die in het voormalig stadsdeel Oost-Watergraafsmeer wonen
4. Kinderen die buiten het voormalig stadsdeel Oost-Watergraafsmeer wonen
Zodra er binnen de categorieën 2,3 of 4 meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, wordt er geloot. De 5e
Montessorischool voegt daaraan toe dat kinderen binnen categorieën 2 en 3 al onderwijs gevolgd
hebben op een andere Montessorischool voorrang krijgen. De St. Lidwinaschool geeft kinderen die
afkomstig zijn van de voorschool van de Lidwinaschool voorrang.
Ouders krijgen schriftelijk bericht van de uitslag van de loting. Tot de vierde verjaardag blijven
kinderen op de wachtlijst staan. Daarna gaan de scholen er vanuit dat ouders een andere school
hebben gevonden en vervalt de plek op de wachtlijst. Er is dus geen wachtlijst voor kinderen die
ouder dan 4 jaar zijn.
Op de WSV wordt bij het toekennen van plaatsen rekening gehouden met een evenredige verdeling
van jongens en meisjes en meet een evenwichtige leeftijdsopbouw van de groep.
De afgelopen jaren hebben de 5e Montessorischool, Dalton de Meer en de Watergraafsmeerse
Schoolvereniging meer aanmeldingen ontvangen dan beschikbare plaatsen. Op deze drie scholen is
het systeem van loting al een jarenlange praktijk. De St. Lidwinaschool moest dit jaar ook overgaan
tot loting. Voor het eerst heeft ook de St. Lidwinaschool meer aanmeldingen ontvangen dan
beschikbare plaatsen.
Het systeem van loting en de risico´s
Vier van de vijf scholen in de Watergraafsmeer maken gebruik van het systeem van loting. Dit brengt
verschillende risico´s met zich mee. In de eerste plaats realiseren ouders zich vaak niet bij inschrijving
dat inschrijving op drie scholen in de Watergraafsmeer niet voldoende is. Te vaak komt het voor dat
een aangemelde leerling op drie scholen in de Watergraafsmeer wordt uitgeloot. In 2008 was een
groep leerlingen op drie scholen uitgeloot. (5e Montessorischool – Dalton de Meer – WSV) De St.
Lidwina heeft toen deze kinderen ingeschreven. Nu ook de St. Lidwina noodgedwongen gebruik
maakt van het systeem van loting kunnen kinderen op vier scholen worden uitgeloot.
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Een tweede risico is dat kinderen niet worden ingeloot op de eerste school van de voorkeur van de
ouders. Dit komt niet aan het licht omdat veel ouders blij zijn dat hun leerling op één van de scholen
is ingeloot. Maar het kan voorkomen dat ouders worden ingeloot op de 5e Montessorischool terwijl
de eerste voorkeur basisschool Dalton de Meer was. Tegelijker tijd kan het voorkomen dat ouders
worden ingeloot op Dalton de Meer terwijl de eerste voorkeur de 5e Montessorischool was. In deze
situatie worden beide ouders gedwongen hun kind naar een andere school te sturen dan de eerste
voorkeur.
Ouders die bewust kiezen voor openbaar onderwijs kunnen op de twee openbare scholen worden
uitgeloot en komen dan terecht op een algemeen bijzondere school, een katholieke school of een
protestant christelijke school. Dit terwijl de gemeente (het stadsdeel) de grondwettelijke taak heeft
om voldoende openbaar onderwijs aan te bieden.
Artikel 23 lid 4
In elke gemeente wordt van overheidswege voldoende openbaar algemeen
vormend lager onderwijs gegeven in een genoegzaam aantal openbare
scholen.
Bron: grondwet
De vraag is of in de wijk Watergraafsmeer voldoende openbaar onderwijs aanwezig is om aan de
vraag van ouders te kunnen voldoen.
Ook kunnen ouders organisatorische problemen ervaren. De St. Lidwinaschool heeft twee locaties.
Eén locatie voor kinderen in de groepen 3 tot en met 5, de andere locatie voor de groepen 1 en 2 en
de groepen 6 tot en met 8. Ouders met bijvoorbeeld een kind van 4 jaar in groep 1 en een kind van 7
jaar in groep 3 moeten noodgedwongen hun kinderen naar twee locaties brengen. Deze twee
locaties zitten niet dichtbij elkaar, maar in twee verschillende delen van de Watergraafsmeer.
Volgens de ervaring van scholen zijn de meeste ouders tevreden als ze eenmaal op een school
gewend zijn, ook al is dat niet de oorspronkelijke keuze, maar exacte gegevens hierover zijn niet
beschikbaar. De vraag is of ouders werkelijk tevreden zijn. De ervaring van scholen is toch iets anders
dan onafhankelijk onderzoek hiernaar.
Thuiszitters
Volgens het Leerling Administratie Systeem zijn er in Stadsdeel Oost geen leerplichtige leerlingen die
niet op een school staan ingeschreven, stelt het Dagelijks Bestuur in antwoorden op de vragen van
de fractie van de PvdA. Dit zegt niets over het aantal kinderen dat niet naar school gaat. Uit
onderzoek van Ingrado, de brancheorganisatie voor leerplicht, zitten jaarlijks in Nederland ruim 2500
leerlingen langer dan vier weken ongeoorloofd thuis. 16% van deze leerlingen is afkomstig uit het
basisonderwijs. De problematiek doet zich volgens dit onderzoek (schooljaar 2008-2009) vooral voor
in gemeenten met meer dan 50.000 inwoners. Uit de jaarrapportage 2008-2009 van Bureau
Leerplicht Plus Amsterdam blijkt dat in voormalig Zeeburg 28 kinderen in de basisschoolleeftijd
langer of korter niet naar school zijn geweest, in voormalig Oost-Watergraafsmeer gaat het om 29
kinderen. Dit is exclusief 4-jarige leerlingen, omdat die nog niet leerplichtig zijn.
Uit de beantwoording van het Dagelijks Bestuur blijkt dat het niet bekend is hoeveel 4-jarige
kinderen uit Amsterdam Oost niet naar school gaan. Hierover zijn volgens het DB geen betrouwbare
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gegevens beschikbaar. Wel zal het DB vragen aan DMO om te onderzoeken hoe deze registratie
stedelijk sluitend gemaakt kan worden.
Scholen kiezen er soms voor een periode van het jaar geen nieuwe kinderen van 4 jaar toe te laten.
Bijvoorbeeld in de maanden november en december of in de maanden mei en juni. Soms met het
argument dat dat drukke tijden zijn op de school en kinderen dan niet goed kunnen wennen, soms
met het argument dat de groepen vol zijn. De vraag is of dit ook voor komt in stadsdeel Oost en hoe
ouders dit ervaren? Zeker in situaties dat beide ouders werken en kinderen naar kinderopvang
gingen en dus de overstap naar school willen maken.
Ook komt het voor dat kinderen moeten wachten tot de start van het nieuwe schooljaar of de start
van een nieuwe groep, voordat kinderen naar school kunnen. Komt deze situatie in Amsterdam Oost
voor?
Voorstel:

1. Vraagt het Dagelijks Bestuur in samenwerking met de schoolbesturen voor de zomer van
2011 te komen tot een Actieplan “Voldoende onderwijs in de Watergraafsmeer” waarbij
aandacht voor:
a. toestroom aantal kinderen
b. benodigde lokalen
c. maatregen om te voorkomen dat kinderen geen plek krijgen op een school
2. Vraagt het Dagelijks Bestuur de keuze van ouders en de uiteindelijke plaatsing te
monitoren en na ieder lotingmoment hierover de deelraad te informeren
3. Vraagt het Dagelijks Bestuur in samenwerking met de schoolbesturen ouders in de
Watergraafsmeer actief te informeren over overaanmeldingen, het systeem van loting
en het risico op meerdere scholen uitgeloot te worden. (aanmelden op 4 scholen kan
onvoldoende zijn)
4. Vraagt het Dagelijks Bestuur te onderzoeken of een ander aanmeldsysteem eerlijker en
duidelijker is, bijvoorbeeld een centrale inschrijving bij een aanmeldloket en vraagt het
Dagelijks Bestuur de voor- en nadelen hiervan op een rij te zetten en de relatie te leggen
met de keuzevrijheid van ouders
5. Vraagt het Dagelijks Bestuur voor de zomer van 2011 te komen met een visie op het
openbaar onderwijs in relatie tot de grondwettelijke taak voldoende openbaar onderwijs
in het stadsdeel en in wijken en in relatie tot de keuzevrijheid van ouders
6. Vraagt het Dagelijks Bestuur door middel van een halfjaarlijkse rapportage de deelraad
te informeren over het aantal thuiszitters (langdurig en tijdelijk) en de redenen daarvan.
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