Aanmelding en toelating
Op onze Openbare Basisscholen is ieder kind van harte welkom. Ouders die bezig zijn
met een schoolkeuze kunnen gebruik maken van de volgende mogelijkheden om zich te
informeren:
 Zij bezoeken de Open Dag, krijgen daar een schoolgids en maken daarna een
afspraak met de directeur voor een gesprek.
 Zij vragen telefonisch een informatiepakket aan en maken een afspraak voor een
rondleiding en een gesprek met de directeur.
Kleuters, die gedurende het schooljaar 4 jaar worden, worden uiterlijk een half jaar van
tevoren aangemeld. Ouders kunnen daarvoor op elk tijdstip terecht.
Kinderen mogen naar school zodra zij 4 jaar zijn. Voorafgaande aan hun verjaardag
mogen ze 5 keer komen kennismaken.
Komt het kind van een andere school, dan gaan wij ervan uit dat de school waar het kind
nu zit op de hoogte is van de aanmelding. Het moment van aanname wordt dan in
overleg met die school vastgesteld. De ontvangende school neemt altijd contact op met
de school waar het kind vandaan komt.
Bij de aanname van deze kinderen èn van kinderen die een beschikking hebben van de
Commissie van Indicatiestelling (= CvI), d.w.z. in het bezit zijn van een leerling
gebonden financiering of een positieve beschikking hebben van de Permanente
Commissie Leerlingenzorg (= PCL) voor een school voor speciaal basisonderwijs worden
de volgende stappen doorlopen:
stap 1 Verzoek tot plaatsing.
stap 2 De directeur voert met de ouders een intakegesprek, waarbij de volgende zaken
centraal staan:
 reden van verzoek tot plaatsing
 beschrijving van het kind
 uitleg over de procedure die binnen de basisschool wordt gevolgd en de
rechten en plichten van de ouders/ verzorgers
 de beschikking van het CvI of PCL.
 andere relevante gegevens die het mogelijk maken een gefundeerde
beslissing te nemen
stap 3 De directeur voert overleg met of vraagt advies aan de Intern Begeleider in alle
gevallen waarin er sprake is van enige problematiek. Zij onderzoeken samen de
volgende vragen:
 Wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden van het kind?
 Is er voldoende kennis, ervaring en vaardigheid om het kind te begeleiden op
pedagogisch en didactisch gebied? Van belang is vast te stellen of
redelijkerwijs verwacht kan worden dat het kind zich optimaal zal kunnen
ontwikkelen.
 Is te verwachten dat de verhouding tussen verzorgingstijd en onderwijstijd
redelijk zal zijn? (vooral van belang bij kinderen met een leerling gebonden
financiering)
 Is redelijkerwijs te verwachten dat het kind zich prettig zal voelen binnen de
groep waar het geplaatst wordt?
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Zal dit kind niet onevenredig veel tijd vragen van de toekomstige leerkracht
en de school als geheel?
Zal dit kind geen belemmering zijn voor het gevoel van rust en veiligheid van
de andere kinderen op school?

stap 4 De directeur neemt een beslissing. Bij een negatieve beschikking krijgen ouders
een
schriftelijke toelichting waarom het kind niet
geplaatst
kan
worden.
Wanneer positief wordt beslist, bepaalt de school in welke groep het kind
geplaatst wordt.
stap 5 Wanneer het gaat om een kind met een leerling gebonden financiering of een kind
met een positieve beschikking van de PCL, wordt eerst overleg gevoerd met het
gehele team. Bij kinderen met een leerling gebonden financiering moeten nog
meer stappen doorlopen worden. Deze procedure is op aanvraag verkrijgbaar bij
de directeur.
Kinderen die onze school bezoeken zullen hier in de regel blijven. Soms moeten we
samen besluiten dat een andere plek wellicht noodzakelijk is voor het kind. (zie daarvoor
ook onderdeel WSNS).

