
Versie 15 maart 2021 

 

Aanmeldprocedure Damiaanschool Kerckebosch 

 

 

Kennismaking en aanmelding 

 

Nieuwe ouders: 

Voor ouders die interesse hebben om hun kind aan te melden op school is de directeur het aanspreekpunt. Er 

wordt een afspraak gemaakt voor een rondleiding en kennismaking.  

Neveninstroom (afkomstig van een andere school): 

De contacten qua neveninstroom verlopen ook via de directie. Bij verhuizing wordt dezelfde procedure 

gehanteerd als bij nieuwe ouders. Bij een verzoek voor overplaatsing in verband met zorg, wordt er eerst 

contact gemaakt met de huidige school.  

 

Aanmelding 

 

Een leerling kan aangemeld worden via het aanmeldformulier op onze website. De ouders ontvangen hiervan 

een bevestiging van onze administratie. 

 

Intakegesprek 

 

Procedure bij een peuter: 

De intern begeleider neemt contact op met de ouders voor een intakegesprek als het kind 2 jaar en 10 

maanden is. Voorafgaand aan het gesprek wordt er een intakeformulier ingevuld door de ouders. Het gesprek 

heeft als doel de ontwikkeling en ondersteuningsbehoeften in kaart te brengen.  

De intern begeleider heeft, indien nodig ook contact met de peuterspeelzaal, consultatiebureau, of andere 

betrokken instanties bij het gezin. Mocht er aanleiding zijn voor een verdiepend gesprek met ouders en andere 

betrokkenen wordt er een extra gesprek gepland. 

Procedure bij neveninstroom: 

Na de kennismaking en na contact met de huidige school wordt er een intakegesprek gepland. Voorafgaand 

aan het gesprek wordt er een intakeformulier ingevuld door de ouders. Het kind is bij de intake aanwezig en 

wordt in ieder geval gezien door de intern begeleider en/of directeur. Het gesprek heeft als doel de 

ontwikkeling en onderwijsbehoeften in kaart te brengen.  

 

N.B. Indien nodig kan het gesprek aangevuld worden door het afnemen van toetsen of het observeren van het 

kind in zijn huidige groep. In uitzonderlijke gevallen kan er besloten worden een proefplaatsing te doen. Hierbij 

blijft het kind ingeschreven op de huidige school. Na 2-4 weken neemt de Damiaanschool Kerckebosch de zorg 

over en volgt de definitieve inschrijving.  

 

Inschrijving 

 
De directie bepaalt of een kind definitief op school komt na ontvangst van het aanmeldingsformulier, 

intakeformulier en de feedback van de intern begeleider na het intakegesprek met ouders en kind. Ook de 

informatie van de school van herkomst wordt hierin meegenomen. Ouders ontvangen binnen 6 weken na 

ontvangst van de aanmelding een schriftelijk bewijs van inschrijving. 
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Een leerling is plaatsbaar: 

- Als we tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van de leerling (zie SOP) 

- Als er voldoende ruimte is in de groep (zie aannamebeleid) 

Bij afwijzing: 

- De school heeft zorgplicht zodra een leerling 3 jaar is. Indien wij een leerling niet kunnen plaatsen 

zullen wij samen met ouders op zoek gaan naar een passende school. 

- Indien we geen plek kunnen bieden aan een leerling van een andere school, zullen we de ouders 

terugverwijzen naar de huidige school. De zorgplicht ligt bij deze school.  

 

Kennismaking en wennen 

 

Vier jaar: 

Twee maanden voordat een leerling 4 jaar wordt neemt de groepsleerkracht contact op voor het maken van 

wenafspraken. Een leerling mag 4 dagdelen komen wennen. Leerlingen starten op school zodra ze 4 jaar zijn. 

Een leerling die 4 jaar wordt in de zomerperiode (juli t/m augustus) komen alleen wennen op de wenmiddag in 

de laatste week van het schooljaar. Een start maken op school in de maand juli en december is niet wenselijk. 

De kleutergroepen zitten in juli vol en de groep is aan het afronden. December is een onrustige maand in 

verband met de feestdagen. 

Neveninstroom: 

De leerling is welkom om een dagje mee te draaien in zijn/haar nieuwe groep. De leerkracht neemt hierover 

contact op met de ouder(s).  

 

Evaluatiegesprek 

Zodra de leerling 4-6 weken op school zit volgt er een ouder/kindgesprek. Er wordt besproken hoe de eerste 

weken zijn verlopen. De onderwijsbehoeften, belemmerende en stimulerende factoren staan centraal in dit 

gesprek. 

 

 

 

 


