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Opvang vluchtelingenkinderen op de ONS 
 
Inleiding 
We willen als Oranje-Nassauschool (ONS) voorbereid zijn op de gevolgen van brandhaarden 
in deze wereld, waarbij we ons ontfermen over onze medemens. We willen met behoud van 
onze identiteit en ons bestaande toelatingsbeleid in overleg met alle betrokkenen een 
clausule opstellen voor de opvang van vluchtelingenkinderen op onze school. 
 
Vooraf: wat we hebben gedaan 
Het algemeen bestuur heeft een bezinningsavond over de opvang van vluchtelingenkinderen 
georganiseerd onder leiding van dhr. Moens van het VGS. Hierna heeft het dagelijks bestuur 
(DB) aan het bestuur intern toezicht (BIT), de medezeggenschapsraad (MR) en de 
kerkenraden van de plaatselijke kerken gevraagd om hun visie en advies over dit onderwerp 
schriftelijk met het DB te delen. 
 
Het DB is met deze visies en adviezen in overleg gegaan om onderstaand voorstel bij de MR 
en het BIT in te dienen. We streven in dit voorstel zorgvuldig met de verkregen informatie 
om te gaan en de belangen van alle betrokkenen te overwegen. 
 
Voorstel: wat we nu willen doen 
We willen het bestaande toelatingsbeleid behouden en hier een clausule voor de opvang van 
vluchtelingenkinderen bij opnemen. Hiermee willen we onze gezamenlijke 
verantwoordelijkheid nemen en duidelijkheid geven aan iedereen. 
 
We zijn ons bewust dat we, met deze clausule, situatieafhankelijk zullen besluiten om alle 
betrokkenen recht te doen. We denken hierbij allereerst aan: 
 

 Het vluchtelingenkind – De leeftijd en het niveau van het kind; 

 De groep – De grootte en het niveau van de groep; 

 De leerkracht – De ervaring en mogelijkheden van de leerkracht; 
 
De besluitvorming hierover ligt bij de directie en het dagelijks bestuur. We willen een 
bovengrens van twee vluchtelingenkinderen per groep hanteren en situatieafhankelijk 
mogelijk meer. Hierover willen we nader afstemmen in overleg met het team. Deze 
afstemming moet nog plaatsvinden. 
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We stellen voor de volgende clausule voor de opvang van vluchtelingenkinderen bij het 
toelatingsbeleid op te nemen: 
 

Clausule ‘Opvang vluchtelingenkinderen op de ONS’ 

 We hanteren de bestaande richtlijnen voor het christelijk onderwijs, zoals beschreven 
in de schoolgids; 

 We laten vluchtelingenkinderen met een christelijke achtergrond en een tijdelijke 
verblijfstatus toe; 

 We bieden bij een wijziging van een tijdelijke verblijfstatus naar een permanent 
verblijf continuering van het onderwijs (in de groepen 3 tot en met 8); 

 We hanteren voor permanente vluchtelingenkinderen het bestaande toelatingsbeleid; 

 We plaatsen vluchtelingenkinderen pas na afronding van het voorbereidingsjaar (met 
specifieke begeleiding) dat ieder vluchtelingenkind ontvangt; 

 We plaatsen dus geen leerlingen direct (zonder het voorbereidingsjaar) voor een 
goede observatie van de ontwikkeling van het kind en een beheersbare impact voor 
het kind, de groep en de leerkracht; 

 We willen het onderwijs en de begeleiding bieden die het kind nodig heeft en toetsen 
plaatsing aan de hand van het eigen schoolondersteuningsprofiel; 

 We gaan in het voorbereidingsjaar een intakegesprek met de ouders/begeleiders aan, 
ook om inzicht te krijgen in hoeveel leerlingen we kunnen plaatsen; 

 We hanteren (in principe) een bovengrens van twee leerlingen per groep voor een 
beheersbare impact voor het kind, de groep en de leerkracht; 

 We plaatsen vluchtelingenkinderen van 6 jaar of ouder na het voorbereidingsjaar in 
groep 3 of hoger; 

 We overleggen als directie en bestuur waar nodig, als er iets afwijkt van of ontbreekt 
in het bovenstaande. 

 
Opvang in breder perspectief: waar we ook aan denken 
We hebben op basis van de vier opties van de VGS nagedacht over de overige drie aspecten: 
huisvesting, vrijwilligers en inzet lesmateriaal. Hieronder noemen we onze bevindingen, 
waarbij een volledige invulling deels buiten de directe mogelijkheden en 
verantwoordelijkheid van de school ligt. 
 
Huisvesting - Afhankelijk van de inzetbaarheid van de directie (coördinerende functie) is 
momenteel alleen het gymlokaal een optie na noodzakelijke aanpassingen (bijv. waterleiding 
aanbrengen) voor het onderbrengen van activiteiten in een aparte ruimte. 
 
Vrijwilligers – Bij het inzetten van vrijwilligers valt te denken aan begeleiding bij inburgering, 
ondersteuning bij het invullen van de kerkgang en ondersteuning bij het leggen van 
contacten tussen vluchtelingenkinderen met kinderen die al in Stolwijk wonen. 
 
Lesmateriaal- Het lesmateriaal is gebonden aan eisen en standaarden, specifieke afwijkingen 
zijn hier moeilijk te realiseren. Het voorbereidingsjaar vanuit de overheid geeft hieraan de 
belangrijkste invulling. 
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Vervolg: hoe we verder willen 
Bovenstaand voorstel zal bij een positieve reactie vanuit de MR en het BIT, het startpunt zijn 
voor de communicatie en informatievoorziening naar team, ouders en leerlingen. 
 
We informeren hierbij instanties als de VGS (voor juridische toetsing) en waar nodig Berseba 
(voor hulp vanuit het samenwerkingsverband) en winnen bij het Rijk verdere informatie in 
over de financiering. 
 
Het bestuur vraagt aan de MR en het BIT om bovenstaand voorstel door te nemen, onderling 
te bespreken en een reactie te geven om zo tot een gezamenlijk besluit te komen. 
 
Aanvulling 
Per februari 2019: MR, BIT zijn akkoord. 
Per maart 2019: beleid is afgestemd met het team. 


