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Stap 1 
Oriëntatie 

Stap 2 
Intakegesprek 

aanmeldprocedure 

Week 1 
Ouders nemen contact op met de administratie van de school.  
Administratie maakt een afspraak met de ouders en hun kind voor een oriënterend gesprek en een 
rondleiding met de directeur. Ouders krijgen te horen waar de school voor staat. 

Week 2 en 3 
Bij interesse van de ouders, ná de rondleiding, wordt er een afspraak gemaakt met de ouder(s) en 
de IB-er van de school. Er volgt een intakegesprek (formulier) waarbij informatie wordt opgehaald 
bij de ouders. IB-er vraagt tevens toestemming van ouders, om contact op te nemen met KDV of   
vorige basisschool. IB-er geeft aanmeldformulier mee, tenzij er expliciet redenen zijn om de 
aanmelding verder te onderzoeken. 

Stap 3 
Beoordeling 

aanmeldformulier 
 
 
 
 
 

Week 4, 5 en 6 
Nadat de school alle relevante informatie over het kind verzameld heeft, kan er nog een overleg 
plaats vinden tussen de intern begeleider en de directeur. Dit bij (ernstige) twijfel plaatsing. 
Na het overleg waarin besloten is of het kind geplaatst kan worden op onze school, zal de IB-er 
contact opnemen met ouders om het besluit mede te delen: zie scenario 1 of 2. 

Stap 4 
Aanmelding 

terugkoppelen  
 
 
 
 

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.  
 

× 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?  

 

3 maanden voor plaatsing neemt de IB-er 
contact op met het KDV. De Ib-er plaatst 
het kind in één van de groepen, in overleg 
met de cluster coördinator. Leerkracht 
stemt een aantal oefenmomenten met de 
ouders af. Ná 2 weken onderwijs volgt er 
een kennismakingsgesprek met de ouders. 

 

Ja 

Inschrijven en 
plaatsen 

3 maanden voor plaatsing 
neemt de IB-er contact op 
met het KDV. Er wordt een 
handelingsplan opgesteld. 
Eventuele plaatsing in de 
taaltuin wordt besproken. 

 

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.  


