
 

 

Criterium 10 

 

Wetten en regels voor leerlingen en ouders worden door de school actief en helder 

duidelijk gemaakt en door iedereen nageleefd (zoals leerplicht, ouderbijdrage, 

enzovoort). 

 

De Onderwijsinspectie houdt toezicht op het primair onderwijs (basisscholen). De 

Wet op het onderwijstoezicht is de basis voor dit toezicht. Deze wet regelt dat de 

onderwijsinspectie de kwaliteit van het onderwijs moet beoordelen, maar ook moet 

bevorderen. De onderwijsinspectie toetst of basisscholen zich aan de volgende 

wetten houden: 

 

• Wet op het primair onderwijs   

• Leerplichtwet 1969  

• Wet medezeggenschap op scholen   

• Wet overige OCW-subsidies (OCW=Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) 

• Experimentenwet Onderwijs  

 

Daarnaast houdt de Onderwijsinspectie ook toezicht op de 

samenwerkingsverbanden passend primair onderwijs tussen scholen en gemeenten. 

Deze samenwerkingsverbanden zijn geregeld in de Wet passend onderwijs. 

 

Wet Hoe?  Van? Waar? 
  De 

Kiem 

SSBA Anders  

Wet op het primair 

onderwijs 

Deze wet regelt de 

bekostiging van het 

openbare en 

bijzondere onderwijs. Er 

staan ook algemene 

zaken in, zoals de 

bevoegdheid van de 

leerkrachten, de kosten 

van het 

leerlingenvervoer, de 

meldcode huiselijk 

geweld en 

kindermishandeling en 

de klachtenregeling. 

Protocol toelating en 

verwijdering leerlingen  

 

Gedragsprotocol 

(grensoverschrijdend) 

als onderdeel van het 

veiligheidsplan 

 

Procedure 

groepsindeling 

 

Klachtenregeling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

x 

 Site de kiem 

 

 

 

Site van de 

Kiem 

 

 

Site van de 

Kiem 

 

Site van de 

Kiem(actiepu

nt!) 

Leerplichtwet 1969 

Deze wet regelt de 

leerplicht voor alle 

kinderen tussen 5 en 16 

jaar die in Nederland 

wonen leerplichtig zijn. 

Alleen in uitzonderingen 

geldt er een vrijstelling.  

 

Ook is er een 

meldingsplicht van 

Formulier inschrijving 

 

Brochure uitleg 

Leerplichtwet: 

iedereen naar school  

 

Formulier aanvraag 

verlof (vrijstelling 

leerplichtwet)  

x 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

 Site van de 

Kiem 

 

Site van de 

Kiem 

 

Site van de 

Kiem 



 

 

school voor 

ongeoorloofd verzuim 

bij het verzuimloket 

Dienst Uitvoering 

Onderwijs. 

 

De wet regelt ook de 

plicht voor ouders of 

verzorgers om hun 

leerplichtige kinderen in 

te schrijven op een 

school. 

 

Wet passend onderwijs 

Deze wet regelt een 

zorgplicht voor scholen 

voor passend onderwijs. 

Scholen zijn 

verantwoordelijk om 

alle leerlingen die extra 

ondersteuning nodig 

hebben een goede 

onderwijsplek te 

bieden.  Reguliere en 

speciale scholen 

moeten samenwerken  

in regionale 

samenwerkingsverband

en. 

Ondersteuningsplan 

samenwerkingsverban

d PPO regio Leiden 

 

 

Zorgplan 

 

 

Ontwikkelingsperspect

ief leerling (OPP) 

 

 

 

 

 

x 

 

 

x 

 x Info 

schoolgids 

(actiepunt: 

site?) 

 

Site van de 

Kiem 

 

Groeidocum

ent (ook 

toegankelijk 

voor ouders) 

Wet medezeggenschap 

op scholen 

Deze wet regelt de 

instelling van 

medezeggenschapsrad

en (MR) in het primair 

en voortgezet onderwijs 

en bij meerdere 

scholen onder 

hetzelfde bestuur de 

gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraa

d (GMR). 

Informatie MR 

 

Bespreekpunten MR  

 

Notulen GMR 

 

Vaststelling hoogte 

vrijwillige 

ouderbijdrage en 

publicatie in 

schoolgids 

x 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 Site de Kiem  

 

Site de Kiem 

 

Site SSBA 

 

Site de Kiem 

Wet overige OCW-

subsidies 

Deze wet regelt 

subsidies aan school 

buiten de normale 

bekostiging van 

scholen om. 

     

Experimentenwet 

Onderwijs 

     



 

 

Deze wet regelt de 

mogelijkheid voor 

scholen om 

onderwijskundige 

experimenten te 

kunnen houden die 

vallen buiten de kaders 

van de afzonderlijke 

onderwijswetten. 

 

Integrale documenten Waar? 

Schoolgids 

In de schoolgids vindt u veel informatie 

over onze school, zoals de organisatie 

van ons onderwijs, schooltijden, 

belangrijke data, maar ook 

(gedrags)regels en afspraken. 

Site de Kiem 

Schoolplan 

Het schoolplan is een 

beleidsdocument waarin de kwaliteit 

van het onderwijs op onze school in 

hoofdlijnen wordt beschreven. Het is een 

beginpunt van onderwijsverbeteringen 

en geeft duidelijkheid over de planning 

en sturing voor de komende jaren en de 

mogelijkheid om de ontwikkeling van ons 

onderwijs te evalueren.  

Site de Kiem 

Jaarplan 

In het jaarplan zijn de voornemens van 

school voor het huidige schooljaar 

opgenomen. De voornemens zijn 

gekoppeld aan de genoemde punten in 

het schoolplan, het rapport van 

bevindingen kwaliteitsonderzoek van de 

inspectie, aangevuld met items uit een 

ouderenquête en bevindingen van de 

schooldirectie 

Site de Kiem 

 

 


