
 
 

Aanmeldingsprocedure nieuwe leerlingen (kleuters en zij-instromers)  
 

 Peuters worden bij voorkeur kort na hun derde verjaardag aangemeld en zeker ruim 
voor hun vierde verjaardag 

 Bij zijinstromers is er eerst contact met de directie en wordt de reden van verhuizing 
van school met de ouders besproken. Indien dit een reguliere leerling is wordt tot 
inschrijving over gegaan tijdens een gesprek met de ouders. Eventueel is hier de 
nieuwe leerkracht bij aanwezig. Indien er sprake is van zorg: zie 2. 

 Ouders gebruiken voor de aanmelding het aanmeldingsformulier. Aanmelding is nog 
geen inschrijving.  

 Belangrijk is dat ouders aangeven of hun kind wel of geen extra zorgbehoefte heeft. 
Ouders hebben de wettelijke plicht om school van alle, voor plaatsing in het reguliere 
basisonderwijs, relevante informatie te voorzien 

 Naar aanleiding van de aanmelding (kleuters en zijinstromers) zijn er twee mogelijke 
routes:  

1. Indien duidelijk is dat er geen extra zorgbehoefte is belt de 
groepsleerkracht van groep 1 de ouders om een afspraak te maken voor 
het huisbezoek. Tijdens het huisbezoek vullen de ouders het 
inschrijfformulier VOLLEDIG in en ondertekenen beide. In geval van 
scheiding tekent de wettelijk vertegenwoordiger van het kind. Bij co-
ouderschap tekenen beide ouders 

2. Bij vermoeden van een extra zorgbehoefte nodigt de directeur de ouders 
uit voor een gesprek. N.a.v. het gesprek wordt bepaald of onze school het 
kind de zorg kan bieden die het nodig heeft. Veelal is de intern 
begeleidster bij dit gesprek aanwezig. Als de seinen op groen staan wordt 
tot inschrijving over gaan. Bij vermoeden van extra zorg wordt een 
periode van 10 weken in acht genomen waarin de school bekijkt wat de 
zorgvraag van de leerling is en of onze school deze zorg kan bieden Indien 
nodig wordt bij Roobol een arrangement aangevraagd.  

 De directeur voert de leerling en het gezin in Eduscope in en zorgt voor uitwisseling 
met BRON voor bekostiging door DUO 

 Minimaal 6 weken voor de peuter 4 jaar wordt neemt de leerkracht van groep 1 
contact op met de ouders om een afspraak voor een huisbezoek te maken. Tevens 
mag de peuter vooraf maximaal 5 dagdelen proefdraaien. Dit wordt in overleg 
afgesproken.  

 Voordat het kind voor het eerst komt proefdraaien komt de leerkracht op 
huisbezoek. Het kind ziet de nieuwe juf nu voor het eerst in de eigen vertrouwde 
thuisomgeving.  

 De dag van of de dag na de vierde verjaardag komt het kind op school.  

 Indien nodig gaan de 10 weken proefplaatsing dan in. Zo niet, dan is het kind 
aangenomen.  

 


