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Schoolkeuze voor uw kind 
 

Een goede en passende schoolkeuze is van groot belang voor kind en ouders. Daarvan is 
de Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag (VVOGG) 
zich bewust. Daarom geven wij ouders graag de ruimte om de juiste keuze te maken.  
 
De VVOGG is een samenwerking van drie basisscholen: Johannes Calvijnschool, Admi-
raal De Ruyterschool en Jacobus Koelmanschool. Alle drie de scholen verstrekken chris-
telijk onderwijs op gereformeerde grondslag in Krimpen aan den IJssel. Wilt u dat uw kind 
naar één van deze drie scholen gaat? Dan kunt u uw kind bij ons inschrijven.  
 
Hoe werkt inschrijven bij één van de drie basisscholen van de VVOGG?  
Op 14 februari 2017 staat het inschrijfmoment voor alle drie de scholen gepland: 

Jacobus Koelmanschool  09.30 – 10.30 uur  
Johannes Calvijnschool   10.45 – 11.45 uur 
Admiraal De Ruyterschool  19.30 – 20.30 uur 
 
Ouders kunnen hun kind tijdens dit moment in laten schrijven bij één van de drie scholen 
of, wanneer u niet aanwezig kunt zijn, zo spoedig mogelijk daarna en in elk geval uiterlijk 
op woensdag 22 februari 2017. 
 
Let op! Inschrijving van leerlingen na deze uiterste inschrijfdatum kan gevolgen hebben 

voor de plaatsing.  
 
Procedure voor inschrijven 

Omdat er een maximum aantal kinderen per school wordt toegelaten (i.v.m. de capaciteit 
in ruimte, leerkrachten en onderwijs) zijn er een paar belangrijke uitgangspunten:  

1. Kinderen die wonen in de directe omgeving van de school (zie hiervoor het 
kaartje op de volgende pagina) hebben voorrang.  

2. Kinderen die al één of meer broertjes of zusjes op één van onze scholen hebben, 
krijgen voorrang, mits tijdig ingeschreven.  

3. Kinderen die niet voldoen aan de uitgangspunten 1 en 2 kunnen zich uiteraard 
ook inschrijven. De geboortedatum is dan leidend bij het voedingsgebiedenbe-
leid. Mocht het nodig zijn dan wordt er geloot.  

 
Inschrijven kan schriftelijk door middel van het invullen en ondertekenen van het inschrijf-
formulier dat op het inschrijfmoment beschikbaar is. Het inschrijfformulier is ook op een 
ander moment te verkrijgen op de scholen en te downloaden via onze website. Ouders 
kunnen op het inschrijfformulier van de school van hun eerste keuze een tweede keuze 
opgeven voor het geval dat toelating op de school van de eerste keuze niet mogelijk is.  
 
Overgangsregeling tot 1 augustus 2017  

Indien ouders dat wensen, kunnen kinderen die reeds onderwijs volgen op één van de 
scholen, nu éénmalig per 1 augustus 2017 overgeplaatst worden naar één van de andere 

scholen. Hierbij wordt wel gekeken naar het capaciteitsmaximum per school. Een verzoek 
tot overplaatsing kan door de ouders worden gedaan tijdens het inschrijfmoment in februari 
of in elk geval uiterlijk op woensdag 22 februari 2017. Voor broertjes en zusjes van huidige 
leerlingen, die in de toekomst aangemeld worden, geldt uiteraard dat men telkens opnieuw 
een vrije keuze heeft. 
Voor de kinderen die voor 1 augustus 2017 vier jaar worden, geldt een overgangsregeling.  
Dit houdt in dat leerlingen die tussen 1 oktober 2016 en 1 augustus 2017 vier jaar werden/ 



worden, direct ingeschreven mogen worden bij de school van hun keuze c.q. een reeds 
gedane inschrijving mogen omzetten. Ouders kunnen hiervoor contact opnemen met de 
directie van de school. Bij omzetting graag beide schooldirecties informeren. 
 
Richtinggevende wijkindeling per school: 
 

a. Johannes Calvijnschool: Wijk Kortland-Zuid; de woningen ten zuiden 

van de Weteringsingel, Nachtegaalstraat en Parkzoom; de lijn Groenen-
daal, Zuidwest van de Landszoom (singel) en Zuidwest zijde Weegbree. 
Lijn Akkerwinde, Van Ostadelaan. Gebied Krimpen aan de Lek: Lekdijk, 
Noord, Molendijk tot aan de Molenweg.  

 
b. Admiraal De Ruyterschool: Wijk Kortland Noord; dit zijn de woningen 

ten noorden van de Weteringsingel, en de lijn Tuinstraat vanaf nummer 
30 en lager Poldersedijk.  Lijn Weteringsingel  Nachtegaalstraat en Park-
zoom en ten westen van de Groenendaal.  Lijn Groenendaal, IJsseldijk tot 
en met afslag Veerpad / Kokerstraat. Capelle aan den IJssel. 
 

c. Jacobus Koelmanschool: Wijk Langeland; dit zijn de woningen ten 

oosten van de lijn Groenendaal, Noordoost van de Landszoom (singel) en 
Noordoostzijde Weegbree; Wijk Lansingh-Zuid, Ouderkerk aan den IJs-
sel, Gouderak, Bergambacht, Lekkerkerk en Krimpen aan de Lek ten 
oosten van de Molenweg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het bestuur beseft dat geen enkel beleid volmaakt is en dat er altijd voor- en nadelen zijn. 
Zij spreekt echter de wens uit dat dit nieuwe voedingsgebiedenbeleid ruimte geeft aan de 
verantwoordelijkheid die bij de ouders past en zal bijdragen aan een optimaal voortbestaan 
van christelijk onderwijs op gereformeerde grondslag in Krimpen aan den IJssel. Dit alles 
in het besef dat dit afhankelijk is van de zegen van de Heere en een goede samenwerking 
met de ouders. 
 
Voor meer informatie over het voedingsgebiedenbeleid en de procedure voor inschrijven 
bij één van onze scholen, kijk op onze website: http://www.sggkrimpen.nl/vvogg/nieuw-
voedingsgebiedenbeleid-per-1-januari-2017.pdf 

http://www.sggkrimpen.nl/vvogg/nieuw-voedingsgebiedenbeleid-per-1-januari-2017.pdf
http://www.sggkrimpen.nl/vvogg/nieuw-voedingsgebiedenbeleid-per-1-januari-2017.pdf


 

 
 

  Johannes Calvijnschool 

  Buys Ballotsingel 45 
  2922 HG Krimpen aan den IJssel 
   0180-515078 
   info@jc.sggkrimpen.nl 
 

 
 
  Admiraal De Ruyterschool 

  Kerkdreef 1-a  
  2922 BG Krimpen aan den IJssel 
   0180-513141 
   info@adr.sggkrimpen.nl 
 

 
 
  Jacobus Koelmanschool 

  Vijverlaan 513 
  2925 VH Krimpen aan den IJssel 
   0180-520560 
   info@jk.sggkrimpen.nl 
 

 
 
  Stafbureau VVOGG 

  Buys Ballotsingel 45 
  Postbus 173 
  2920 AD Krimpen aan den IJssel 
   0180-515078 
   info@sggkrimpen.nl  
 

  www.sggkrimpen.nl  
 


