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Aannamebeleid 
 

Inleiding 
Het leerlingenaantal op bs Neel is in de afgelopen jaren toegenomen. Dit is voor een gedeelte toe te 
schrijven aan uitbreiding van huisvesting (m.n. Neeldervelt). Daarnaast heeft de school op dit moment 
een positief imago, waardoor er ook uit de wijken rondom Maasniel kinderen naar bs Neel komen. 
De ontwikkeling van het leerlingenaantal lijkt steeds sneller te gaan, waardoor we gebouwelijk in de 
problemen lijken te komen. 
Dit heeft er allereerst toe geleid dat we de voormalige speelzaal hebben aangepast tot regulier 
leslokaal. 
Voor nu is dat helpend, maar op langere termijn zullen we alsnog lokalen te weinig hebben. 
Een gesprek met het CvB van Swalm & Roer heeft duidelijk gemaakt dat gebouwelijke uitbreiding van 
onze school niet verwacht mag worden en dat de opvang van onze leerlingen plaats zal moeten vinden 
in ons eigen gebouw. Mogelijk kan er wel nog een beroep gedaan worden op leegstand in een ander 
schoolgebouw, zodat daar 1 of 2 groepen van bs Neel gehuisvest kunnen gaan worden. Dit laatste is 
voor ons geen wenselijke optie. 
Dit betekent dat we óf oplossingen moeten vinden in ons eigen gebouw óf de toename van het 
leerlingenaantal een halt moeten toeroepen. 
Oplossingen binnen het gebouw zijn vooralsnog niet aanwezig, voor zover het gaat om een klas 
structureel op te vangen. Wel zijn er mogelijkheden binnen het gebouw om met groepen kinderen 
voor een gedeelte van een dag(deel) in te werken. Denk hierbij aan de personeelskamer, de vide en 
de zolderruimtes. 
Dat betekent ook dat de toename van het leerlingenaantal "gestopt" moet worden. 
 

Waar komen onze leerlingen vandaan? 
De meeste leerlingen komen uit het gebied: 

• Maasniel 

• Tegelarijveld 

• Wijher 

• Neeldervelt 
Daarnaast komen er meerdere leerlingen uit de wijken: 

• Hoogvonderen 

• Donderberg 

• Vrijveld 

• Leeuwen 

• Asenray 

• Binnenstad Roermond 
Maar ook uit andere wijken komen er nog enkele leerlingen. 
 

Visie 
In de visie van de school hebben we opgenomen dat we allereerst een wijkschool zijn én dat we 
laagdrempelig willen zijn. Dat kan als volgt "vertaald" worden: We willen als school graag open staan 
voor alle leerlingen, maar zeker voor leerlingen uit onze wijk. 
Dit zal dan ook het uitgangspunt zijn bij het herformuleren van het aannamebeleid. 
 

  



Nieuw aannamebeleid 
Er vallen 2 stromen van leerlingaanmeldingen te onderscheiden: 

• Onderinstroom: Dit zijn kinderen die nog niet naar school zijn geweest en nog geen 5 jaren 
oud zijn en bij onze school worden aangemeld. 

• Neveninstroom: Dit zijn kinderen die al op een andere school hebben gezeten, die als gevolg 
van een verhuizing óf als gevolg van een niet-wenselijke situatie op de huidige school op onze 
school worden aangemeld. 

 
In het aannamebeleid dient onderscheid gemaakt te worden tussen beide stromen. 
 
M.b.t. de onderinstroom kunnen enkel nog de volgende kinderen worden aangemeld: 

• Kinderen die woonachtig zijn binnen het voedingsgebied van de school (wordt hieronder 
beschreven) 

• Kinderen waarvan een broertje of zusje al op bs Neel zit 
 
M.b.t. de neveninstroom kunnen enkel nog de volgende kinderen worden aangemeld: 

• Kinderen die als gevolg van een verhuizing van buiten het voedingsgebied binnen het gebied 
zijn komen wonen 

 

Voedingsgebied 
Het totale voedingsgebied van bs Neel wordt begrensd door de volgende straten: 

• Bredeweg 

• Oranjelaan 

• St. Wirosingel 

• N280 

• Broekhin-Zuid 
Alle straten binnen dit gebied én de Bob Boumanstraat maken deel uit van het voedingsgebied van bs 
Neel. 
In de bijlage is hiervan een grafische weergave. 
 

Procedureel 
Dit nieuwe aannamebeleid zal worden gepubliceerd in de schoolgids 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, oktober 2021 
 
Piet Coenen, directeur 
  



 


