FORMULIER BEZWAAR TEGEN PLAATSINGSAANBOD
Indien u het niet eens bent met het plaatsingsaanbod kunt u bezwaar maken. Dat
kan met dit formulier. De uiterste datum voor het indienen van bezwaar is
19 mei 2022. De school van eerste voorkeur beslist op uw bezwaarschrift nadat
een onafhankelijke toetsingscommissie advies heeft uitgebracht. U verstuurt het
formulier samen met eventuele bijlagen aan povo@verenigingosvo.nl
School van eerste voorkeur:
School van plaatsing:
Basisschool:

1. Persoonsgegevens

Naam kind:
Adres:
Elk nummer:
Contactgegevens ouders/verzorgers
E-mail:
Telefoonnummer:
2. Waarom bent u het niet eens met het plaatsingsaanbod?
Vermeld zo duidelijk mogelijk de gronden (redenen) waarom u het niet eens bent met
het plaatsingsaanbod. Geeft u daarbij aan waarom de aangeboden school ongeschikt
is voor uw kind. De toetsingscommissie zal vervolgens hierover een advies geven aan
de hand van de door u ingebrachte stukken en de gegevens van de basisschool
toetsen.
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3. Overeenstemming plaatsingsaanbod en basisschooladvies
Bent u van mening dat het plaatingsaanbod niet overeenkomt met het
basisschooladvies dat u van de basisschool ontvangen hebt? Indien dat zo is,
wilt u dat toelichten?

4. Wilt u gehoord worden?
U kunt tijdens een hoorzitting uw bezwaarschrift toelichten of aanvullen. Dit gebeurt via
een videoverbinding. Uw kind is hierbij niet aanwezig. Een hoorzitting is niet verplicht;
u hoeft hiervan geen gebruik te maken. Als u niet gehoord wilt worden, beslist de
commissie op basis van de argumenten die u schriftelijk hebt ingebracht.

[ ] Ja, ik wil mijn bezwaarschrift toelichten in een hoorzitting
[ ] Nee, mijn bezwaarschrift is duidelijk genoeg; ik hoef geen hoorzitting
5. Bijlagen
U wordt gevraagd de volgende documenten mee te sturen als bijlagen:
- kopieën van bewijsstukken die uw bezwaar ondersteunen;
- een machtigingsformulier indien iemand anders voor u bezwaar indient.
- […]

6. Toestemming
[ ] Ik geef toestemming aan de commissie de gegevens van uw kind op te vragen
bij de basisschool en bij ELK en te gebruiken voor de behandeling van het
bezwaarschrift.

Datum:
Naam ouders/verzorgers
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