
Aanmeldprocedure   

Voor Onderwijs aan nieuwkomers kunt u een afspraak maken voor een rondleiding en intake 

via telefoonnummer: 0492 525 177 of e-mail: p.nijhof@kc-mozaiek.nl 

 

Bij de intake hebben we graag dat het kind zelf ook meekomt. Zo kan hij/zij een beeld 

vormen van de school en wij ook van het kind. We kunnen dan ook samen met het kind de 

eerste schooldag goed voorbereiden.  

 

Wanneer u graag voor onze school kiest, kunnen we overgaan tot inschrijving. Om deze te 

voltooien vragen we u om het volgende mee te nemen:  

- Identiteitsgegevens van het kind en de betrokken ouder(s)/verzorger(s).    

- Relevante informatie, bijvoorbeeld onderzoeksverslagen of medische gegevens.  

- Officieel document waaruit blijkt welke datum het kind in Nederland is gevestigd. Dit 

kunnen de BRP-gegevens zijn, wanneer het kind bij de gemeente is ingeschreven. 

 

Voor Onderwijs aan nieuwkomers wordt door de Nederlandse overheid extra middelen 

beschikbaar gesteld. Daarom willen we graag een officiële bevestiging van de datum van 

binnenkomst in Nederland. Om in aanmerking te komen voor nieuwkomersonderwijs op 

Kindcentrum Mozaïek dient het kind: 

- Korter dan 1 jaar en 3 maanden in Nederland te zijn.  

- Geen Nederlandse identiteit te hebben. 

 

Het komt ook wel eens voor dat er een kind dat niet in aanmerking komt voor 

nieuwkomersonderwijs op een andere basisschool wordt gemeld. Omdat het kind 

onvoldoende Nederlands spreekt, kan deze niet aan de ondersteuningsbehoeften voldoen. 

Samen met de school van aanmelding en u als ouders/verzorgers kijken we dan naar de 

mogelijkheden op Kindcentrum Mozaïek. Een arrangement NT2 is dan een optie. 

 

Leerlingenvervoer 

Voor het nieuwkomersonderwijs hebben we een regiofunctie voor Helmond en omliggende 

dorpen. Let op dat de gemeente Helmond geen taxivervoer regelt voor nieuwkomers. Er 

wordt dan een beroep op ouders gedaan om eigen vervoer naar school toe te regelen. Onze 

ervaring is dat dit bijna altijd lukt.  

 

Een aantal gemeenten buiten Helmond faciliteert wel leerlingenvervoer voor nieuwkomers. 

Vraag vóór aanmelding op Kindcentrum Mozaïek plaatsvindt wat de mogelijkheden bij uw 

gemeente zijn. Ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk om de aanvraag bij de 

gemeente in te dienen. Het is jammer wanneer er een succesvolle inschrijving op onze 

school is, maar u heeft geen mogelijkheid tot vervoer. Ook in dit geval blijft u zelf 

verantwoordelijk voor een oplossing.  
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