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Stap 1 
Oriëntatie 

Stap 2 
Start 

aanmeldprocedure 

Week 1 
Ouders nemen contact op met de school.  
De school maakt een afspraak met de ouders en hun kind voor een oriënterend gesprek en een 
rondleiding.  

Week 2 en 3 
Directeur en intern begeleider bespreken de aanmelding. 
De intern begeleider neemt, met toestemming van ouders, contact op met andere (voor-) scholen 
waar het kind onderwijs heeft genoten. Denk hierbij aan de peuterspeelzaal of een vorige 
basisschool. Daar vragen wij naar de ontwikkeling van het kind.  

Stap 3 
Verkennen van 

onderwijsbehoeften 
 
 
 
 
 

Week 4, 5 en 6 
Nadat de school alle relevante informatie over het kind verzameld heeft, vindt er een overleg plaats 
tussen de directie, de leerkrachten en de intern begeleider.  
Na het overleg waarin besloten is of het kind geplaatst kan worden op onze school, zal de directie 
contact opnemen met ouders om het besluit mede te delen: zie scenario 1 of 2. 

Stap 4 
School beoordeelt 

inschrijfmogelijkheid 
 
 
 
 

Scenario 1  
De school verwacht dat het kind de 
basisschool zonder extra ondersteuning 
kan doorlopen. De school zal uw kind, mits 
de groepsgrootte en - dynamiek dit 
toelaten, inschrijven en plaatsen. Ouders 
kunnen het inschrijfformulier ophalen.  
 

× kind geplaatst kan worden op 
onze school aan de hand van 
de criteria op de voorzijde.  

× Na het overleg waarin 
besloten is of het kind 
geplaatst kan worden op onze 
school, zal de directie zo 
spoedig mogelijk contact met 
ouders opnemen om het 
besluit mede te delen.  

×  

Scenario 2  
De school verwacht dat het kind een extra 
onderwijsbehoefte heeft en daarbij extra 
ondersteuning nodig heeft om de basisschool 
te doorlopen. In overleg met ouders zullen wij 
de behoeften van het kind in kaart brengen.  

× geplaatst kan worden op onze 
school aan de hand van de 
criteria op de voorzijde.  

× Na het overleg waarin besloten is 
of het kind geplaatst kan worden 
op onze school, zal de directie zo 
spoedig mogelijk contact met 
ouders opnemen om het besluit 
mede te delen.  

×  

Kan de school tegemoetkomen aan de 
onderwijsbehoeften van het kind?  

 

Uw kind wordt geplaatst op onze school. 

 

Ja 

Inschrijven en 
plaatsen 

Ouders kunnen het 
inschrijfformulier ophalen. Het 
kind wordt geplaatst. Er wordt 
een handelingsplan opgesteld. 

 

Helaas niet 

De school gaat samen met 
ouders op zoek naar een 
passende school voor het kind.  

 

Begeleiding naar een 
andere school 

Bij instromers maken ouders minstens 10 weken voor het kind vier wordt een afspraak.  
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 • Aanmeldprocedure verloopt zoals hierboven vermeldt. 

• 6 weken voor het kind vier wordt, vindt er een intakegesprek plaats. Voor het intakegesprek vindt een 
eventuele overdracht plaats met PSZ/kinderopvang. 

• Na het intakegesprek is er overleg met de leerkrachten van de onderbouw om te kijken welke groep het 
beste aansluit bij de onderwijsbehoeften van het kind.  

• De leerkracht van de groep waar het kind geplaatst wordt, neemt contact op met ouders voor een 
kennismakingsgesprek. In dit gesprek worden praktische zaken besproken.  

• 3 weken voor het kind vier wordt, kan het kind komen oefenen. Dit zijn in totaal tien dagdelen. De 
oefenmomenten worden met de leerkracht afgesproken.  


