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Basisschool St. Caecilia,  

Schoolmeesterstraat 2,  
5056 KK Berkel-Enschot 
tel.: 013-5331360     
Postadres: Postbus 9, 5056 ZG Berkel-Enschot 
E-mail: info.caecilia@tangent.nl 

 

Onderwerp : Aanmelden nieuwe leerling 

Bijlage   : aanmeldformulier 

 

Beste ouder / verzorger, 

Wij willen jullie danken voor jullie belangstelling voor onze school. 
In het kader van de wet op het passend onderwijs en de daarbij behorende regelgeving is dit onze 
inschrijfprocedure. 
 
Middels het aanmeldformulier kunnen ouders hun kind(eren) aanmelden. 
Aanmelding gaat vooraf aan daadwerkelijk plaatsing.  Mede in het kader van de wet Passend 
Onderwijs hebben alle scholen van Tangent (de stichting waarvan onze school deel uitmaakt) 
toelatingsbeleid vastgesteld. In dit beleid is aangegeven hoe de procedure verloopt na aanmelding. In 
grote lijnen zijn er twee redenen waarom we mogelijk niet over kunnen gaan tot daadwerkelijke 
toelating.  
1. We moeten kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoefte die past bij de aangemelde leerling 

en bij de jaargroep waarin de leerling geplaatst zou worden. Om ervoor te zorgen dat een kind 
met plezier en succes zijn schoolloopbaan kan starten en kan vervolgen. 

2. De school stelt grenzen aan de  maximale capaciteit. Met andere woorden hoeveel plaats 
hebben we. We hebben ruime mogelijkheden maar deze zijn niet onbeperkt.  
In het toelatingsbeleid staat omschreven hoe we hiermee omgaan. Het is van belang dat jullie 
tijdig kennis nemen van ons beleid. Zie hiervoor deze link  

In het kort komt het hier op neer: 
a) Na schriftelijke aanmelding van leerlingen wordt nagegaan of we kunnen voldoen aan de 

ondersteuningsbehoefte voor de nieuwe leerling. Daarvoor heeft de wet een periode van 6 
weken bepaald met een  maximale verlenging van nog eens 4 weken. Deze tijd wordt gebruikt om 
na te gaan of de school passend onderwijs kan bieden. Daarom is het van belang dat jullie het 
aanmeldformulier volledig en nauwkeurig invullen als het gaat om de ondersteuningsbehoefte 
van jullie kind. 
Wij zullen binnen maximaal 10 weken berichten of wij in de ondersteuningsbehoeften van jullie 
kind kunnen voorzien. Mochten er voor ons nog vragen zijn, dan zullen we daarover met jullie in 
gesprek gaan. Wanneer we helaas moeten besluiten dat de ondersteuningsvraag van jullie kind 
niet aansluit bij ons ondersteuningsaanbod, zullen wij jullie begeleiden bij het zoeken naar een 
juiste onderwijsinstelling binnen het samenwerkingsverband “Plein013” waar alle scholen in de 
regio deel van uit maken. 
 

b) Mocht de leerling toelaatbaar zijn, dan volgt een bericht waarin we aangeven dat de leerling 
geplaatst wordt op de wachtlijst. 
In het toelatingsbeleid staat dat voor het schooljaar 2018-2019 op 1 mei 2018 bepaald wordt 
welke leerlingen van de wachtlijst worden toegelaten. Dit gebeurt volgens het puntensysteem 
zoals dat in het toelatingsbeleid is omschreven. 
Daarop zullen alle ouders een bericht ontvangen of de kinderen toegelaten worden. Wanneer we 
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helaas moeten besluiten dat er onvoldoende plaats is, zullen wij jullie begeleiden bij het zoeken 
naar een juiste onderwijsinstelling binnen het samenwerkingsverband “Plein013” waar alle 
scholen in de regio deel van uit maken. 

 
Bij aanmelding na 1 mei wordt nagegaan of er nog plaats is en kan meteen worden bepaald of een 
leerling kan worden toegelaten. 
 
Wij hopen jullie voldoende informatie gegeven te hebben met betrekking tot de wijze van 
aanmelding en inschrijving op onze basisschool. 
Mocht er nog vragen zijn, dan kunnen jullie altijd contact met ons opnemen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Sabine van Bergen, 
Theo van Tilburg, 
Directie St. Caecilia 
 


