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St. rk VDMH ter advisering voorgelegd aan de GMR. Na het schooljaar 2021/2022, zal het beleid 
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Wanneer in dit document wordt gesproken over ‘directie’ kan het ook betekenen dat deze taken 
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GMR-vergadering van 30 juni 2021 een positief advies gekregen.  
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1. Wettelijk kader en aanleiding 
 
In Nederland hebben ouders de vrijheid om het soort onderwijs te kiezen voor hun kind, zoals 

beschreven in artikel 26 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Ouders mogen 
hun kind aanmelden bij een basisschool naar keuze vanaf het moment dat deze 3 jaar wordt (WPO 
art. 40 lid 2). Met de aanmelding van een kind geven ouders aan gebruik te willen maken van het 
onderwijsaanbod van een school onder de stichting RK Vleuten, De Meern, Haarzuilens (hierna te 
noemen St. rk VDMH), waarmee ze zich tevens conformeren aan het programma van de school 
zoals dat in het schoolplan en de schoolgids is opgenomen. Het bevoegd gezag van een bijzondere 
school mag een leerling namelijk niet toelaten wanneer de ouders desgevraagd weigeren te 

verklaren de grondslag van het onderwijs op te school te respecteren of onderschrijven (WPO art. 
40 lid 5b, WVO art. 27 lid 2d, sub b). 

 
Op 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs in werking getreden. Dit heeft ook gevolgen voor 
artikel 40 van de Wet op het primair onderwijs (WPO) dat onder andere het toelatingsbeleid regelt.  
In artikel 40 lid 1 van de WPO is bepaald dat de beslissing over toelating en verwijdering berust bij 
het bevoegd gezag. Met het in werking treden van het passend onderwijs heeft de eerste school 

van aanmelding zorgplicht. Deze school is dan verantwoordelijk voor het realiseren van passend 
onderwijs, al dan niet op een reguliere school.  
 
Er kunnen situaties voorkomen waarin het voor de school onmogelijk is om alle aangemelde - en in 
principe toelaatbare - zij-instroom-leerlingen ook te plaatsen. Zo’n situatie doet zich voor als de 
school over onvoldoende ruimte beschikt. Of als, in verband met een evenwichtige opbouw van 

jaargroepen in de school, er lokaalruimte beschikbaar moet blijven voor volgende schooljaren. 
Scholen mogen leerlingen weigeren wanneer er geen plaatsruimte beschikbaar is op school (WPO 
art. 40 lid 5a, WVO art. 27 lid 2d, sub a).  
 

In april 2021 is een bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst getekend. Vanuit de gezamenlijke 

maatschappelijke verantwoordelijkheid voor gelijke kansen voor kinderen in Utrecht, hebben 

schoolbesturen en gemeente er voor gekozen om vanuit de verschillende rollen, samen te werken. 

De aanmelding voor een basisschool in Utrecht verloopt voor kinderen geboren na 1 oktober 2018 

op een centrale manier. Vanaf 1 juli 2021 gaat dit via de website: naardebasisschool.utrecht.nl. 

 
De bovengenoemde situaties geven aanleiding om het aanmeldings-, toelatings- en 
plaatsingsbeleid van de stichting te (her)formuleren. In dit beleidsstuk is aangegeven wat het 

aanmeldings-, toelatings- en plaatsingsbeleid inhoudt, wanneer het toegepast wordt en welke 
procedures gehanteerd worden. 
 
Het aanmeldings-, toelatings- en plaatsingsbeleid van de St. rk VDMH geldt voor alle onder het 
bestuur ressorterende scholen. Een verwijzing naar dit beleid is in het stichtingsbrede deel van de 
schoolgids opgenomen, zodat ouders van dit beleid op de hoogte zijn. De scholen vermelden op de 

eigen website dit toelatingsbeleid van de stichting en de standaardteksten (zie bijlage 1). Deze 
worden door de school op de website en in het schoolspecifieke deel van de schoolgids gebruikt. 

  

http://www.naardebasisschool.utrecht.nl/
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2. Begrippenkader  
 
Aanmelding 

Een ingediende aanvraag ter verkrijging van een besluit omtrent de toelating van het kind als 

leerling bij de school van voorkeur, nadat het kind drie jaar is geworden, op grond van artikel 40, 

lid 2 WPO. Een kind dat is aangemeld, is nog niet direct toegelaten. De school heeft, zodra de 

formele aanmelding heeft plaatsgevonden, zorgplicht.  

 

Inschrijving 

Het opnemen van de naam van de aangemelde leerling in de leerlingenadministratie van de school 

zodra een toelatingsbesluit is genomen en ouders hebben aangegeven hiervan gebruik te maken 

(artikel 40b, lid 1 WPO).  

 

Intake 

De procedure waarbij de school om relevante informatie vraagt over het kind. Per school kan de 

wijze van het verkrijgen van informatie van ouders omtrent het kind verschillen. Op de website van 

de school, staat beschreven hoe de betreffende school er inhoud aan geeft. 

 

Plaatsing  

De handeling waarbij de leerling feitelijk in de gelegenheid wordt gesteld in de groep onderwijs te 

volgen.  

 

School 

Elke als “school” aangemerkte administratieve eenheid (vestigingsnummer/brinnummer), 

daaronder begrepen eventuele afzonderlijke huisvestingslocaties. 

 

Tijdelijke plaatsing 

Een tijdelijke plaatsing van een kind op de leerlingenlijst van de school, waartoe wordt overgegaan 

in afwachting van een definitieve beslissing inzake toelating, op grond van artikel 40 lid 7 van de 

WPO. 

 

Toelatingsbeslissing 

De door de directie van de school te nemen beslissing op grond waarvan het kind het recht 

verkrijgt om als leerling van de school te worden toegelaten en ingeschreven. 

 

WPO 

Wet op het Primair Onderwijs 
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3. Procedure kiezen, aanmelden, plaatsen (toewijzen) 
 

In dit hoofdstuk worden de eerste drie stappen bij het aanmelden van leerlingen die nog niet naar 

school gaan kort beschreven: kiezen, aanmelden en plaatsen, zie onderstaande afbeelding. Meer 

informatie hierover is vanaf 1 juli 2021 te vinden op de website: naardebasisschool.utrecht.nl.  

 
 

 
Kiezen (oriëntatie en schoolkeuze) 

De gemeente informeert ouders over de aanmeldprocedure en hoe ouders zich kunnen oriënteren 

om tot een passende schoolkeuze te komen. In de gemeentelijke contacten met jonge ouders 

wordt aandacht geschonken aan het proces van aanmelden op basisscholen. Op de website 

(naardebasisschool.utrecht.nl) staat informatie over de geldende regels en stappen in het 

aanmelden van een kind. Alle schoolbesturen en scholen communiceren ook dezelfde actuele 

algemene informatie over de aanmeldprocedure. De scholen van St. rk VDMH geven ouders de 

kans in deze fase de school te leren kennen. Hoe de scholen dit doen, mogen zij naar eigen idee 

invullen. Denk aan: groepsrondleidingen, één op één, etc. Meer informatie hierover is te verkrijgen 

bij de school. Scholen kunnen hiervoor een belangstellingslijst (zie begrippenlijst) bijhouden.  

 

Aanmelden 

Er wordt één online uniform aanmeldformulier gebruikt. Hierin wordt alleen basisinformatie 

gevraagd die noodzakelijk is voor het aanmeldproces. Ouders kunnen meerdere scholen opgeven in 

volgorde van voorkeur. Ouders melden hun kind online aan bij het aanmeldpunt. Uitgangspunt is 

maximale toegankelijkheid, centraal inzicht in de aanmeldingen en een school kan zien hoeveel 

kinderen de school als voorkeur hebben opgegeven. Uitgangspunt is dat elke geboortedatum 

evenveel kans op een plaats maakt. Kinderen worden daarom ingedeeld in een aanmeldperiode: de 

periode (kwartaal) waarin kinderen drie jaar worden. Het moment van aanmelden binnen deze 

aanmeldperiode speelt geen rol bij kans op een plaats.  

 
Plaatsen (toewijzen) en verdelen: 
Elk kind heeft, in een gelijke voorrangssituatie, evenveel kans, om op de school van hoogst 

mogelijke voorkeur een plaats toegewezen te krijgen. Jaarlijks geven scholen de beschikbare 

plaatsen aan en verdelen deze evenredig over de aanmeldperiodes. Alleen via het centrale 

aanmeldproces worden kinderen geplaatst. Alle aangemelde kinderen in een aanmeldperiode 

worden geautomatiseerd en gelijktijdig toegewezen1 aan de beschikbare plaatsen.  

 

a. Bij voldoende plaatsen krijgen alle aangemelde kinderen, die de school als eerste voorkeur 

hebben opgegeven, een plaats toegewezen. Dit wordt aangevuld met kinderen die zijn uitgeloot en 

de school als volgende voorkeursschool opgegeven hebben. Niet vervulde plaatsen schuiven door 

naar de volgende periode. 

b. Bij meer aanmeldingen dan plaatsen is de volgorde van toewijzen afhankelijk van een vaste set 

voorrangscriteria. Loting vindt plaats tussen alle kinderen met een gelijke voorrangspositie die in 

dezelfde aanmeldperiode drie jaar zijn geworden. 

 

Er is een vaste set voorrangscriteria op volgorde van toepassing:  

1. Broertjes en zusjes krijgen een plaatsingsgarantie op de eerste voorkeursschool wanneer:  

                                                           
1 Toewijzen gebeurt op basis van de door ouders opgegeven voorkeursscholen, kinderen worden alléén op opgegeven 

scholen geplaatst. 

http://www.naardebasisschool.utrecht.nl/
http://www.naardebasisschool.utrecht.nl/
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- Een kind is aangemeld in de aangewezen aanmeldperiode en een oudere broer/zus is 

op de voorkeurschool ingeschreven op het moment dat het aangemelde kind 4 jaar 

wordt. De voorrangsregeling geldt dus niet als een oudere broer/zus in groep 8 zit als 

de leerling 3 jaar is en aangemeld wordt. Het gaat om het moment dat het aangemelde 

kind 4 jaar wordt.  

- Alle kinderen die op hetzelfde adres staan ingeschreven worden gezien als broertjes en 

zusjes. Wanneer sprake is van co-ouderschap, heeft het kind bij wet altijd één 

hoofdverblijf bij één van de ouders; dit is het adres dat in de Basis Registratie Personen 

(BRP, voorheen GBA) vermeld staat. Uitgangspunt is dat het adres waar het kind staat 

ingeschreven ook daadwerkelijk het hoofdverblijf is op het moment dat het kind naar 

school gaat. In aantoonbaar bijzondere situaties kunnen ouders het verzoek doen 

hiervan af te wijken.  

 

2. a. Een kind heeft een risico op leer- en of taalachterstand, met een indicatie van het  

consultatiebureau (VE) en zit tenminste 4 maanden, 2 dagdelen (8 uur) per week, vóór of 

vanaf de leeftijd van drie jaar op een voorschool. Voorrang geldt op alle aan de voorschool 

verbonden samenwerkende scholen waarmee een aantoonbare inhoudelijke samenwerking 

is. Schoolbesturen geven jaarlijks bij de uitvoeringsorganisatie aan of dit van toepassing 

is.  

b. Een kind zit tenminste 12 maanden, 4 dagdelen per week op een Utrechts kind centrum 

(IKC) waar de school onderdeel van uitmaakt en er is sprake van verregaande 

samenwerking conform de afspraken in de verordening huisvesting 2022 (één aansturing, 

één organisatie naar buiten toe, aantoonbare inhoudelijke samenwerking). Schoolbesturen 

geven jaarlijks bij de uitvoeringsorganisatie aan of dit van toepassing is.  

 

3. Elk kind krijgt voorrang op een gelijk aantal scholen in de buurt, de loopafstand naar de 

school is hierin leidend vanuit het hoofdverblijf van het kind. Dit voorrangscriterium geldt 

niet voor scholen met een duidelijke stedelijke of regionale functie.  

  

Wanneer na de loting nog een plaats vrij valt wordt deze aangeboden aan eerder uitgelote 

kinderen. Kinderen die zijn uitgeloot worden door het systeem op volgorde gezet. Een school 

hanteert geen eigen wacht- of reservelijsten. Na de leeftijd van vier jaar ligt het initiatief voor het 

wisselen van basisschool bij de ouders, dit zien we als zij-instroom. De wachtlijstpositie van ouders 

vervalt als het kind de leeftijd van vier bereikt.  

 

Na de sluitingsdatum van een aanmeldperiode, en eventuele loting, krijgt een kind bevestiging 

welke school is toegewezen.  
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Aanmelding van een kind dat op een andere school onderwijs volgt (zij-instroom) 
Als leerlingen van basisschool wisselen, spreken we over zij-instroom. In dit geval loopt de 
aanmelding niet via de gemeente, ouders kunnen dan rechtstreeks de school benaderen. 
Onderstaand diagram geeft het proces rondom zij-instromers verder weer. Ouders die een kind 
willen aanmelden dat op een andere school onderwijs volgt, wordt gevraagd een gesprek te voeren 
met de vorige school, waarin ze kenbaar maken dat ze voornemens zijn hun kind op een nieuwe 

school aan te melden. Daarnaast vindt overleg plaats tussen de beide scholen. 
De toeleverende school neemt gegevens op in een OSO ter overdracht van de gegevens van de 
leerling. 
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4. Procedure toelaten en inschrijven 
 

 
Toelaten en inschrijven 

Na afloop van het kwartaal horen ouders via het stedelijk aanmeldproces of de school plaats voor 

hun kind heeft. Ouders krijgen een vaste periode de tijd de toegewezen plaats te bevestigen bij de 

toegewezen school. Aanvullende informatie, noodzakelijk voor de beoordeling passend onderwijs, 

wordt tegelijkertijd opgevraagd (intake). De procedures m.b.t. de intake kunnen per school 

verschillen. Het moment van reageren door ouders wordt als het formele moment van aanmelding 

gezien waarna de beoordelingstermijn passend onderwijs start. De intake kan onderdeel zijn van 

het onderzoek naar toelating. De procedures m.b.t. de intake wisselen per school. De directeur 

besluit hierna over de toelating. Ouders krijgen hierover binnen 6 weken bericht. Basisscholen 

hebben maximaal 10 weken (6 weken plus eventueel 4 weken uitstel) om te beslissen of een kind 

kan worden toegelaten (WPO art. 40 lid 6). De school heeft een zorgplicht: voor een aangemelde 

leerling met extra ondersteuningsbehoeften onderzoekt school of passende ondersteuning mogelijk 

is. Als dat niet mogelijk is dan zoekt school met ouders een geschikte plek op een andere school. 

 

Onderzoek naar toelating  

De directie gaat, na aanmelding van een leerling, na of de leerling toegelaten kan worden. Indien 

er sprake is van aanmelding van een kind waarvan vermoed wordt dat het extra ondersteuning 
behoeft, wordt een nader onderzoek uitgevoerd conform de volgende procedure.  
 
Conform de wet Passend Onderwijs is de school verplicht voor elk kind, dat uit het voedingsgebied 
van de stichting aangemeld wordt, een passend onderwijsaanbod te zoeken.  
Dit kan zijn: 

● op de eigen school, 

● op een andere school van de stichting,  
● op een andere school in de wijk, 
● op de speciale school voor basisonderwijs (SBO), of  
● op een speciaal onderwijs (SO) voorziening. 

 
De procedures om de beste plaats voor een kind te vinden zijn door het Samenwerkingsverband 

Utrecht PO ontwikkeld. Elke school binnen het samenwerkingsverband volgt deze procedures.  

 
In het schoolondersteuningsprofiel van de school staat in grote lijnen aangegeven welke kinderen 
toelaatbaar zijn en voor welke kinderen een alternatief gezocht zal worden. 
 
Op grond van de bevindingen van het onderzoek besluit de directie of de leerling de ondersteuning 
kan ontvangen op de school van aanmelding. Is dit niet het geval, dan heeft de school waar de 

leerling als eerste aangemeld is, zorgplicht. Dit betekent dat deze school binnen 6 tot 10 weken 
een zo passend mogelijk aanbod op een andere reguliere of speciale school in de regio moet 
regelen.  
 
Indien op een school geen plaatsruimte2 (in geval van zij-instroom) beschikbaar is, blijft een 
onderzoek naar de extra ondersteuning achterwege.  

                                                           
2 Binnen de stichting is bepaald dat groepen/klassen niet groter worden dan 28 leerlingen. Als er jaargroepen 

zijn over meerdere groepen, zal de gemiddelde groepsomvang de 28 niet overschrijden. Als er door zij-
instroom sprake is van broertjes/ zusjes, dan kan van de gemiddelde groepsomvang van 28 worden 
afgeweken. 
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Toelating  

Als het kind wordt toegelaten, worden de ouders hierover uiterlijk binnen 6 weken na de intake 
schriftelijk geïnformeerd. Indien de beslissing niet binnen 6 weken kan worden genomen, kan deze 
termijn met ten hoogste 4 weken worden verlengd. Ouders worden hierover schriftelijk 
geïnformeerd. Na een positief toelatingsbesluit, kan het kind ingeschreven worden. 
 

Het voornemen tot afwijzing  

Indien er geen toelating mogelijk is, ontvangen de ouders uiterlijk binnen 4 weken na de intake 

een schriftelijk bericht van de directie dat deze voornemens is hun kind niet toe te laten. In het 
schriftelijk bericht wordt de reden hiervan duidelijk en onderbouwd aangegeven. Als ouders 
behoefte hebben om hun zienswijze op de afwijzing te bespreken, krijgen zij daarvoor de 
gelegenheid. De directie licht toe op grond waarvan de school de leerling niet kan toelaten.  
Ouders kunnen bezwaar indienen tegen de afwijzing bij het bestuur, maar zij kunnen ook de 
geschillencommissie passend onderwijs om een uitspraak vragen. 

 

De afwijzing  

Binnen 6 weken na de intake wordt de definitieve beslissing genomen waarbij de gevolgde stappen 

worden vermeld. De ouders ontvangen een schriftelijk bericht dat hun kind niet wordt toegelaten 

waarbij de redenen worden vermeld. Indien de beslissing niet binnen 6 weken kan worden 

genomen, kan deze termijn met ten hoogste 4 weken worden verdaagd. Ouders worden hierover 

schriftelijk geïnformeerd. 

 
Toelating en afwijzing zij-instroom 
Als een zij-instromer (leerling die reeds onderwijs volgt) wordt aangemeld, ontvangen ouders 

hiervan binnen 2 weken na de intake bericht of deze zij instromer geplaatst kan worden. Indien de 
beslissing niet binnen 2 weken kan worden genomen, ontvangen ouders/verzorgers bericht en kan 
de termijn met ten hoogste 4 weken worden verlengd. 
 

  
 

  



11 
 

 
Beleidsstuk voor Scholen St. rk VDMH Status def. 

Eigenaar van document Bestuursbureau Versie 6 

Autorisatie College van Bestuur Datum juni 2021 

 

Bijlage 1: Basistekst schoolgids (schoolspecifieke deel) 
 

Voor het eerst naar de basisschool 

Als een kind 4 jaar oud is, kan het in Nederland naar de basisschool. Het aanmelden op onze 

basisschool kan in het kwartaal dat uw kind 3 jaar wordt. Dit aanmelden verloopt op een centrale 

manier. Voor meer informatie kunt u terecht op: naardebasisschool.utrecht.nl 

 

Vrijwel alle basisscholen in Utrecht en de gemeente Utrecht hebben afspraken gemaakt over de 

manier van aanmelden. Ouders kunnen voor hun kind elke school in Utrecht kiezen. De 

beschikbare plaatsen worden op dezelfde manier verdeeld. Zo hebben alle kinderen in Utrecht 

evenveel kans om op een school naar keuze te komen. Ouders weten snel op welke school er 

plaats is. Scholen weten op tijd welk kind er bij hen naar school komt. Alle kinderen maken, in een 

gelijke situatie, evenveel kans om op de school van hun keuze te komen.  

 

Aanmelden 

In het kwartaal dat uw kind drie jaar wordt kunt u uw kind aanmelden op onze school via het 

formulier op: naardebasisschool.utrecht.nl. De plaatsen worden ieder kwartaal tegelijk verdeeld 

voor alle kinderen die geboren zijn in datzelfde kwartaal. Het moment van aanmelden binnen het 

kwartaal maakt dus niet uit.  

 

{AFHANKELIJK VAN VERWACHTING: Geen overaanmeldingen deze tekst gebruiken}  

We verwachten dat er voldoende plaats is op onze school om alle kinderen een plek aan te bieden. 

Na afloop van het kwartaal krijgt u via de gemeente een aanbod voor een plaats. Het is belangrijk 

dat u die plaats aan ons bevestigt binnen de opgegeven termijn. 

{AFHANKELIJK VAN VERWACHTING: Misschien overaanmeldingen dan deze tekst}  

Als meer kinderen zich aanmelden dan er plaatsen zijn op onze school. Dan plaatsen we eerst de 
kinderen die voorrang hebben. Bijvoorbeeld omdat al een ouder broertje of zusje naar onze school 
gaat. De regels voor voorrang vindt u op de website naardebassischool.utrecht.nl. 

Zijn er daarna nog plaatsen over? Dan wordt er gekeken naar de rest van de aanmeldingen. Als het 

nodig is, komt er een loting. Deze loting wordt stedelijk geregeld in Utrecht. Heeft uw kind geen 

plaats gekregen op onze school? Dan plaatst het stedelijke aanmeldproces uw kind automatisch op 

de 2e, 3e of volgende school van uw voorkeur die wél plaats heeft. Na afloop van het kwartaal 

hoort u via het stedelijk aanmeldproces of onze school plaats voor u heeft. Het is belangrijk dat u 

die plaats bevestigt binnen de opgegeven termijn. 

 

Toelaten en inschrijven {SUGGESTIE – eigen tekst mogelijk als er bijzonderheden rondom 

toelating zijn} 

Als u de plaats voor uw kind bevestigt vragen we u extra informatie over uw kind. Het kan zijn dat 

we verder onderzoek doen. Bijvoorbeeld door gegevens te vragen aan de voorschool of het 

kinderdagverblijf van uw kind. De directeur besluit hierna over de toelating. U krijgt hierover 

binnen 6 weken bericht. Onze school heeft een zorgplicht: voor een aangemelde leerling met extra 

ondersteuningsbehoeften onderzoeken we of passende ondersteuning mogelijk is. Als dat niet 

mogelijk is dan zoeken we met u een geschikte plek op een andere school. 

 

Is uw kind al ouder dan 4 jaar en wilt u uw kind bij ons inschrijven? 

{EVT. EIGEN INFORMATIE OVER ZIJ-INSTROOM}   

http://www.naardebasisschool.utrecht.nl/
http://www.naardebassischool.utrecht.nl/
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Bijlage 2: Basistekst website 
 

Aanmelden van kinderen geboren tot en met 31 september 2018 

{HUIDIGE PROCEDURE EN TEKST SCHOOL SPECIFIEK} 

 

Aanmelden van kinderen geboren na 1 oktober 2018 

De aanmelding voor een basisschool in Utrecht verloopt voor kinderen geboren na 1 oktober 2018 

op een centrale manier. Meer informatie hierover vindt u vanaf 1 juli 2021 via de website: 

naardebasisschool.utrecht.nl 

 

Vrijwel alle basisscholen in Utrecht en de gemeente Utrecht hebben afspraken gemaakt over deze 

nieuwe manier van aanmelden. Onze school neemt hier ook aan deel. Ouders kunnen voor hun 

kind elke school in Utrecht kiezen. De beschikbare plaatsen worden op dezelfde manier verdeeld. 

Zo hebben alle kinderen in Utrecht evenveel kans om op een school naar keuze te komen. Ouders 

weten snel op welke school er plaats is. Scholen weten op tijd welk kind er bij hen naar school 

komt. Alle kinderen maken, in een gelijke situatie, evenveel kans om op de school van hun keuze 

te komen. Als meer kinderen zich aanmelden dan er plaatsen zijn op onze school, dan plaatsen we 

eerst de kinderen die voorrang hebben. De regels voor voorrang vindt u op de website 

naardebasisschool.utrecht.nl 

 

{EVT. RUIMTE VOOR EIGEN TEKST over het belang van het  bezoeken van een van de 

informatieochtenden, oriëntatie etc.}  

http://www.naardebasisschool.utrecht.nl/
http://www.naardebasisschool.utrecht.nl/
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Bijlage 3: Bevestiging aanmelding 
 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Hiermee bevestigen wij de ontvangst van de aanmelding van (naam kind) op de (naam school) te 

(plaats school). Dat uw kind is aangemeld betekent nog niet dat uw kind is toegelaten. Elke school 
typt hier eigen tekst over de intake en de toelatingsprocedure. Let op, aanmelden betekent dus 
niet dat het kind is toegelaten. Eerst aanmelden, dan intake/toelatingsprocedure, na positief 
toelatingsbesluit pas inschrijven. 
 
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij … 
 

Met vriendelijke groet, 

 
...  
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Bijlage 4: Bevestiging toelating 

 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 
 
 
 

(Naam kind) is toegelaten op onze school. 
 
Voorbeeld: Omstreeks een maand voor de vierde verjaardag van (naam kind) zal de leerkracht uw 
kind een kaartje sturen met daarop de wenafspraken voor uw kleuter. 
 
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij … 

 
Met vriendelijke groet, 
 
... 
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Bijlage 5: Standaardbrief afwijzing zij-instroom  
 

 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 
 
 
 
U heeft contact gezocht met onze school met het verzoek uw kind op onze school te plaatsen. 

U bent al telefonisch geïnformeerd dat we u helaas moeten melden dat (naam kind) niet op onze 
school geplaatst kan worden. 
 

De reden voor het afwijzing van uw kind is: 
o De jaargroep waarin uw kind geplaatst zou moeten worden is vol3 
o We kunnen als school uw kind niet de onderwijszorg geven die het nodig heeft.  

 

Mocht u behoefte hebben aan een mondelinge toelichting, dan kunt u telefonisch contact opnemen 
voor het maken van een afspraak. Meer informatie over onze procedure vindt u in onze schoolgids. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
... 

 

 

  

                                                           
3  Binnen de stichting is bepaald dat groepen/klassen niet groter worden dan 28 leerlingen. Als er jaargroepen 

zijn over meerdere groepen, zal de gemiddelde groepsomvang de 28 niet overschrijden. Als er door zij-
instroom sprake is van broertjes/ zusjes, dan kan van de gemiddelde groepsomvang van 28 worden 
afgeweken. 
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Bijlage 6: Inschrijfformulier 

 

Personalia leerling 

Achternaam            

Voorna(a)m(en)           

Roepnaam            

Geslacht                 ☐ Meisje ☐ Jongen 

Geboortedatum           

BSN4                

Onderwijsnummer (indien bekend)         

Land van herkomst         ☐ n.v.t.  

Datum in Nederland         ☐ n.v.t.   

Eerste nationaliteit           

Tweede nationaliteit         ☐ n.v.t.  

Straat en huisnummer      Postcode    

Woonplaats       Geheimadres         ☐ Nee ☐ Ja 

Telefoonnummer      Geheim          ☐ Nee ☐ Ja 

 

Gegevens vorig onderwijs  

VVE5 Indicatie          ☐ n.v.t. 

VVE Programma          ☐ n.v.t.   

VVE Duur (maanden)         ☐ n.v.t.  

Naam school van herkomst         ☐ n.v.t.  

Plaats school van herkomst         ☐ n.v.t.  

Volgt onderwijs sinds (dd-mm-jj)        ☐ n.v.t 

                                                           
4 Toelichting BSN en Onderwijsnummer: 

Voor de gegevensuitwisseling met Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft de school een Burgerservicenummer (BSN) van de leerling 

nodig. Wanneer een leerling geen BSN heeft op het moment van inschrijving, wordt hiervoor het onderwijsnummer gebruikt. 

5 Met Voor- en VroegSchoolse Educatie (VVE) bedoelt men in Nederland de maatregelen die onderwijsachterstanden trachten te 

verminderen bij de start van groep 3 in de basisschool. Gemeente en schoolbesturen hebben de verantwoordelijkheid om een 
onderwijsachterstandbeleid te ontwikkelen en te (helpen) uitvoeren om de startcondities van kinderen te verbeteren bij hun entree op de 
basisschool 
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Broers en zussen 

Naam           ☐ Zelfde school  

Naam           ☐ Zelfde school  

Naam           ☐ Zelfde school  

Noodnummers (gegevens van personen die we kunnen benaderen als we de ouders niet kunnen bereiken) 

Naam        Telefoonnummer     

Naam        Telefoonnummer     

Naam        Telefoonnummer     

Naam        Telefoonnummer     

Medische gegevens 

Allergieën           ☐ n.v.t. 

Medicijnen           ☐ n.v.t.  

Naam huisarts/ huisartsenpraktijk             

Straat en huisnummer huisarts        _______ 

Postcode en woonplaats huisarts         

Telefoonnummer huisarts          

Handicaps of stoornissen die voor het onderwijs van belang zijn      

             

Personalia verzorger 1  

Achternaam              

Roepnaam             

Voorletters              

Aanhef               ☐ Mevrouw ☐ Heer  

Geboorteland                              

Telefoon mobiel       Geheim         ☐ Nee ☐ Ja               

Telefoon werk        Geheim           ☐ Nee ☐ Ja  

E-mail             

Relatie tot kind             

Wettelijke verzorger                ☐ Nee ☐ Ja 
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Adres indien dit afwijkend is van de leerling  

Straat en huisnummer      Postcode    

Woonplaats       Geheimadres         ☐ Nee ☐ Ja 

Telefoon thuis             Geheim              ☐ Nee ☐ Ja  

Personalia verzorger 2 

Achternaam              

Roepnaam             

Voorletters              

Aanhef        ☐ Mevrouw ☐ Heer    

Geboorteland                              

Telefoon mobiel       Geheim         ☐ Nee ☐ Ja                 

Telefoon werk        Geheim                      ☐ Nee ☐ Ja 

E-mail             

Relatie tot kind             

Wettelijke verzorger                ☐ Nee ☐ Ja 

 
Adres indien dit afwijkend is van de leerling  

Straat en huisnummer     Postcode     

Woonplaats      Geheimadres         ☐ Nee ☐ Ja 

Telefoon thuis                      ☐ Nee ☐ Ja   
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Toestemming voor gebruik foto's en video's van kind 

Als uw kind is ingeschreven (het moment dat hij/ zij op school start) krijgt u toegang tot Social 

Schools. Hierin kunt u aangeven of u het gebruik van beeldmateriaal van uw kind wel/ niet toestaat 

en voor welk medium. Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u contact opnemen met de 

administratie van de school. 

 

Aanvullende opmerkingen 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Verklaring school  

De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld. Elke ouder met wettelijk 

gezag heeft recht op inzage van administratieve gegevens en correctie van onjuiste gegevens van het 

kind.  

 

Ondertekening  

Verzorger 1        Verzorger 2      

Naam        Naam       

Datum       Datum      

 

Handtekening       Handtekening  

 

 

 

 


