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Geachte heer, mevrouw, 
 
De afgelopen weken is er veel aandacht geweest voor het aanmeldbeleid van de Utrechtse 
basisscholen. Ook de komende tijd zullen we hier gezamenlijk in optrekken, om te komen tot een 
afgewogen, werkbaar en eenduidig aanmeldbeleid voor alle scholen in het primair onderwijs. Ik dank 
u allen voor de constructieve houding in dit proces tot nog toe. Gelijke kansen voor alle Utrechtse 
kinderen zijn van het grootste belang en ik reken op uw inzet hiervoor.  
 
De drie schoolbesturen SPO Utrecht, PCOU en KSU hebben in overleggen en de 
raadsinformatiebijeenkomst op 25 juni jl. aangegeven te willen werken met een overgangsperiode, 
waarbij vanaf 1 augustus geen nieuwe vooraanmeldingen en wachtlijsten worden gehanteerd. 
Daarnaast is voorgesteld om bestaande toezeggingen aan ouders met een kind jonger dan drie jaar, 
in stand te houden. Dit om eventuele rechtszaken op basis van toezeggingen te voorkomen.  
 
Het laten doorbestaan van wachtlijsten is het bewust in stand houden van een onwettige situatie. Dit 
is zeer onwenselijk.  
Ik wil u daarom met klem verzoeken om de wachtlijsten na vooraanmelding per direct te stoppen en 
eerder gedane toezeggingen op basis van deze wachtlijsten te herroepen. Mocht dit leiden tot 
knelpunten in de huisvesting, horen wij graag uw signalen hierover. 
 
In gevallen waarin dit zou leiden tot schrijnende gevallen, kunt u bij hoge uitzondering besluiten een 
andere afweging te maken. 
 
Tot slot wil ik u melden dat ik vandaag ook de gemeenteraad heb geïnformeerd over de stand van 
zaken op dit onderwerp. 
 
Hoogachtend, 
 
 
Anke Klein 
Wethouder Onderwijs 
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