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Inleiding  
Per 1 augustus 2014 hebben de scholen te maken met de Wet Passend Onderwijs. Dit 

houdt o.a. in dat ouders hun kind aanmelden bij de basisschool van hun keuze en dat die 

school dan automatisch de ZORGPLICHT krijgt. Als een kind op een reguliere basisschool 

niet voldoende ondersteuning kan krijgen, zijn er mogelijkheden voor plaatsing op 

SPECIALE SCHOLEN voor basisonderwijs. De basisschool moet, voordat een kind 

aangenomen wordt, voldoende inzicht hebben op de mogelijkheden van het kind. In dit 

beleidsplan wordt de procedure besproken. 

 

1. Zorgplicht 
 

1.1. De procedure 
 

Na aanmelding, of nadat het kind de leeftijd van drie jaar heeft bereikt, heeft de school 6 

weken de tijd om te reageren. De school beslist of het kind wordt toegelaten en laat ouders 

dat schriftelijk weten. In sommige situaties kan deze periode met 4 weken worden 

verlengd. Een school mag een leerling alleen onder bepaalde voorwaarden weigeren. Als 

het kind extra ondersteuning nodig heeft kan de school vragen om extra informatie. 

Scholen zijn namelijk verplicht om te onderzoeken of zij een leerling een plek kunnen 

geven vanwege hun zorgplicht. Pas als de leerling vier jaar is maakt de school van de 

toelating een formele inschrijving. 

 

2. Aanmelding 
 

Voordat het kind 3 jaar wordt: 

• Oriënteren bij verschillende basisscholen 

• De laatste  woensdag van januari is er een open morgen. 

 

Als het kind 3 jaar is: 

• Ouders kunnen het hele jaar door een afspraak maken voor gesprek en 

kennismaking met de school en met de directie 

• Ouders geven hun kind op via het aanmeldingsformulier (digitaal op de website of 

de papieren versie via school). 

• Ouders krijgen bevestiging van hun aanmelding via de secretaresse. 

• Ouders die de open morgen niet bezoeken of tijdens de open morgen specifieke 

vragen hebben worden uitgenodigd voor een intakegesprek met de directeur. 

 

2.1. Toelating en beleid 

 
Zo kort mogelijk na de aanmelding beslist de school, indien nodig in overleg met ouders, 

of de school de juiste plek is voor het kind. Mocht uit onderstaande gegevens blijken dat 

het kind een specifieke ondersteuningsbehoefte heeft, waarvoor wij als school geen 

passend onderwijsaanbod kunnen bieden, dan treedt de zorgplicht in werking. Dat houdt 

https://www.oudersonderwijs.nl/op-school/een-school-kiezen/naar-de-basisschool/weigering-basisschool/
http://www.oudersonderwijs.nl/op-school/extra-ondersteuning-voor-uw-kind/ondersteuning-op-een-reguliere-school/zorgplicht/
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in dat onze school (schoolbestuur) verplicht is om na uiterlijk 6 weken (met eventueel 

eenmalige verlenging van 4 weken) een passende plek aan te bieden. In verband hiermee 

is de ouder wettelijk verplicht om bij aanmelding te vermelden of hij denkt dat het kind 

een specifieke ondersteuningsbehoefte heeft.  

 

Wanneer na aanmelding blijkt dat wij het kind het onderwijs kunnen geven wat hij/zij nodig 

heeft, ontvangt de ouder hiervan bericht en zal worden overgegaan tot inschrijving 

 

• Inschrijven (op afspraak bij de administratie) 

• Ongeveer 2 maanden voordat uw zoon/dochter 4 wordt: 

• Er wordt een wenochtend afgesproken. De leerkracht van uw kind neemt contact 

met u op. 

 

Met ouders van kinderen die in juni of december jarig zijn, overleggen wij 

wanneer de kinderen starten op school. 

 

3. Uitnodiging en kennismaking 
 

• Ongeveer een maand voordat het kind 4 jaar wordt krijgt het een 

uitnodigingskaart van de leerkracht. 

• Het kind mag 1x komen kennismaken voordat het op school komt. Dag en tijdstip 

worden door de leerkracht bepaald. 

 

3.1. Overdracht 
 

• Als het kind een peuterschool bezoekt vindt er een warme overdracht plaats 

ongeveer 3 maanden voordat het kind op school komt.  

• Wanneer er op de peuterschool zorgen zijn over de ontwikkeling van het kind is er 

in een vroeg stadium overleg met de IB-er. Indien nodig observeert de IB-er het 

kind op de peuterschool. 

• Bij signalen van specifieke onderwijsbehoeften vinden er gespreken plaats met 

peuterschool, voorschool, ouders en IB-er. 

• De ontwikkeling van het kind wordt vanuit de peuterschool doorgegeven middels 

KIJK peutervolgsysteem. Centraal staan hierbij de onderwijs/ontwikkelbehoeften 

van het kind. 

 

4. Contact ouders 
 

• Ouders krijgen een kennismakingsvragenlijst gemaild, 4 maanden voordat hun kind 

op school komt. 

• Ouders mailen de  ingevulde vragenlijst z.s.m. naar de IB-er.  

• IB-er neemt de vragenlijst door en zet deze in Parnassys. 

• Wanneer er vanuit school vragen zijn n.a.v. de vragenlijst neemt de IB-er i.o.m. de 

directeur contact op met ouders om een afspraak te maken voor een gesprek. 

• Wanneer er sprake is van specifieke onderwijsbehoeften wordt er samen met de 

ouders gekeken naar mogelijkheden en onderwijsbehoeften. School informeert 

daarnaast i.o.m. ouders bij anderen externen die bij het kind betrokken zijn. Met 

elkaar wordt een  afweging gemaakt of de leerling geplaatst kan worden of niet. 
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• Bij verhuizingen e.d. krijgen ouders de kennismakingsvragenlijst gemaild nadat hun 

kind is ingeschreven.  

• Wanneer er vanuit ouders een verzoek is om een gesprek maakt de leerkracht 

daarvoor een afspraak (indien nodig met IB-er) 

• Belangrijke gegevens vanuit de vragenlijst worden door de IB-er in Parnassys 

gezet. 

 

5. Eerste schoolweken 
 

• De leerkracht leest de kennismakingsvragenlijst. 

• De leerkracht leest de rapportage van de peuterspeelzaal/ het kinderdagverblijf en 

neemt indien gewenst contact op met deze instelling. 

• Bij een VVE indicatie wordt de leerling binnen 8 weken geobserveerd en getoetst 

(onderdelen uit de TAK). Op basis daarvan wordt extra begeleiding vastgesteld. 

• Bij signalen,  vanuit ouders, van hoogbegaafdheid volgt een observatie van het kind 

door de leerkracht en een observatieopdracht door de  IB-er. Hiervoor wordt 

gebruik gemaakt van het SiDi 3 protocol met aanvullende observatieopdrachten. 

• De leerkracht nodigt de ouders uit voor een gesprek. Tijdens dit gesprek komen de 

kennismakingsvragenlijst, de uitkomst van de observatieopdracht en eventuele 

andere observatiepunten/ vragen van de leerkracht aan de orde. Dit gesprek vindt 

plaats binnen 8 weken nadat het kind op school is gekomen. Een verslag van dit 

gesprek wordt vastgelegd  in Parnassys. 

 

 


