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Betreft: aanmelding nieuwe leerling 

 

 

Geachte ouders/verzorgers,  

 

 

Hierbij ontvangt u van ons het aanmeldingsformulier en het bijbehorende 

intakeformulier. Wij verzoeken u deze documenten in te vullen, te ondertekenen en met 

de bijlage(n) in te leveren bij de administratie van de school.  

Na ontvangst krijgt u per mail een bevestiging van aanmelding.  

 

“Basisschool Franciscus Bunde” is een school voor bijzonder onderwijs; het onderwijs dat 

wij bieden is gebaseerd op een katholieke grondslag. Niettemin worden (in principe) alle 

kinderen op school toegelaten waarvan de ouders/verzorgers, ongeacht hun gezindte of 

afkomst, de doelstellingen van de school respecteren. 

Het bevoegd gezag wordt gevormd door de Stichting INNOVO voor katholiek onderwijs 

(website: www.innovo.nl). 

 

Bij de aanname van nieuwe leerlingen op onze school hebben wij voor onze verplichte 

administratie en voor een goede begeleiding van uw kind enkele gegevens nodig. 

Deze informatie wordt door alle scholen in Nederland voor alle kinderen gevraagd. 

Wij kunnen ons voorstellen dat u, in verband met uw privacy, enkele kanttekeningen zet 

bij sommige vragen. De gegevens zijn echter noodzakelijk om te kunnen bepalen hoeveel 

leerkrachten er voor de betreffende school nodig zijn.  

 

Burgerservicenummer (BSN) van het kind. 

Wettelijk is bepaald dat de scholen moeten beschikken over de BSN-nummers van alle 

leerlingen. In verband hiermee ontvangen wij graag de kopie van het officiële document 

van de belastingdienst waar het BSN-nummer van uw kind op vermeld staat. (Een kopie 

van een eigen identiteitskaart van uw kind of een eigen paspoort van uw kind of een 

uittreksel uit het bevolkingsregister mag ook).  

In geval van nood, dus alléén als u geen van de genoemde documenten hebt, kunt u het 

BSN-nummer van uw kind overnemen van de zorgpas of zorgpolis. Ook in dit geval graag 

een kopie bijsluiten!  

 

 

 

 

Met nadruk willen wij u erop wijzen dat de door u verstrekte gegevens door de school als 

strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld. Dat betekent dat de school de gegevens 

niet aan anderen zal doorgeven, behalve wanneer dit in het belang van het kind 

noodzakelijk is.  Alleen de rijksinspecteur van het basisonderwijs heeft uit hoofde van 

zijn functie inzage in de gegevens. Indien u bij het invullen van dit formulier op 

problemen mocht stuiten, dan kunt u met uw vragen op school terecht.  

 

http://www.innovo.nl/


 

 

In het formulier wordt gevraagd om een “datum eerste schooldag”. Hiermee wordt 

bedoeld de eerste dag dat uw kind naar school komt.  Voor een instromende 4-jarige 

kleuter is dat meestal  de dag waarop hij/zij 4 jaar wordt. In overleg kan gekozen 

worden voor een latere instroomdatum (zie voor informatie hierover onze schoolgids).  

 

U ontvangt  twee maanden voorafgaande aan de maand waarin uw kind vier jaar wordt 

een uitnodiging voor het houden van een intakegesprek. In dit gesprek is er ruimte voor 

het stellen van vragen, wordt het intakeformulier samen met u doorgenomen én leren we 

al graag uw kind kennen. Mocht in dit gesprek duidelijk worden dat uw kind specifieke 

ondersteunings- of onderwijsbehoeften nodig heeft, bespreken we ook de dan te 

doorlopen procedure.  

 

T.a.v. plaatsing van kleuters hanteren we de volgende regel: 

o Als uw kind nog niet zindelijk is en niet zelfstandig naar het toilet kan gaan en/of 

een luier nodig heeft kunnen we uw kind helaas nog niet laten starten. 

o In de maand voorafgaande aan de maand waarin het kind vier jaar wordt mag 

een kleuter een vijftal dagdelen komen ‘oefenen’ c.q. kennis komen maken met 

de nieuwe leerkracht(en) en groepsgenootjes. Deze gewenningsdagen zijn geheel 

vrijblijvend en worden vastgesteld tussen u en de desbetreffende leerkracht.  De 

leerkracht van uw kind neemt hiervoor één maand voorafgaande aan de eerste 

schooldag contact met u op.  

 

 

Met vriendelijke groeten,  

 

 

 

 

Ron Winkens, directeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat als uw kind een extra ondersteuningsvraag heeft? 

   

Schoolkeuze, aanmelding en toelating 

Als ouder kiest u zelf een school voor uw kind, ook als uw kind extra 

ondersteuning nodig heeft. Na de aanmelding beoordeelt de school of zij aan de 



 

ondersteuningsvraag van uw kind tegemoet kan komen. Als de school uw kind 

niet voldoende kan ondersteunen, zoekt ze – na overleg met u- een betere plek. 

 

Een school kiezen 

U bepaalt zelf waar u uw kind aanmeldt. Dat kan bijvoorbeeld een school zijn die past bij 

uw geloofsovertuiging, die in de thuisnabijheid ligt of die een bepaald pedagogisch 

concept volgt. Of misschien kiest u voor een ( gewone of speciale) school omdat u denkt 

dat die school uw kind goede extra ondersteuning kan bieden. Informatie over de 

ondersteuning die een school biedt kunt u vinden in het schoolondersteuningsprofiel van 

de school. Dit profiel vindt u op onze  website.  

 

Uw kind aanmelden bij een school naar keuze 

Als u een school heeft gevonden die voldoet aan u wensen, gaat u over tot aanmelden. 

Dit gebeurt schriftelijk  door het invullen van een aanmeldingsformulier. Voor een 

instromende 4-jarige vragen wij om de aanmelding minstens twee maanden  voordat het 

kind 4 jaar wordt te doen. Op zowel het aanmeldings- als het intakeformulier kunt u 

aangeven of uw kind een extra ondersteuningsvraag heeft. Meldt u uw kind later aan dan 

de gestelde termijn dan kan het voorkomen dat uw kind niet op tijd geplaatst kan 

worden.  

 

Uw kind aanmelden bij meerdere scholen 

U kunt uw kind bij meerdere scholen inschrijven, binnen en buiten het 

samenwerkingsverband waarin u woont. In dat geval bent u verplicht via het 

aanmeldingsformulier de scholen te laten weten op welke scholen u uw kind hebt 

aangemeld. Zo kunnen de scholen de aanmeldingsprocedure onderling afstemmen. 

Tevens geeft u op dit formulier aan welke  school uw voorkeur heeft. Deze school 

doorloopt dan met u de aanmeldprocedure.  

 

Vanaf wanneer aanmelden bij primair onderwijs? 

U kunt uw kind aanmelden vanaf 1 jaar voordat uw kind wettelijk toelaatbaar is. De 

toelatingsleeftijd voor basisscholen is 4 jaar.  

 

School onderzoekt of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. 

De school schat op basis van de door de ouders aangeleverde informatie   in of de 

leerling extra ondersteuning nodig heeft. Bij de eerste aanmelding in het primair 

onderwijs wordt vooral de informatie van de ouders gebruikt om de onderwijsbehoeften  

van het kind vast te stellen , aangevuld met informatie ( in de vorm van een 

overdrachtsformulier en een warme overdracht)  van het kinderdagverblijf of de 

peuterspeelzaal.  Bij een tussentijdse overstap is, naast de gegevens van de ouders,  ook 

de informatie van de school van herkomst een belangrijke bron van informatie om te 

bepalen of er extra ondersteuning nodig is.  

Schat de school in dat er extra ondersteuning nodig is wordt u uitgenodigd voor een 

intakegesprek. Samen worden de gegevens doorgenomen om de ondersteunings- en 

onderwijsbehoeften van uw kind in kaart te brengen.  

Het kan zijn dat er meer informatie van externe instanties nodig zijn om bovenstaande 

helder te krijgen. Wij vragen u daar toestemming voor. Mocht u als ouder hier bezwaar 

tegen hebben, gaan wij uit van de informatie die wel beschikbaar is.  

 

 

 

 

 

Zorgplicht: Binnen 6 – 10 weken na aanmelding een passend aanbod voor uw kind 

Op het moment dat de ondersteuningsbehoefte van uw kind helder in beeld is gebracht 

wordt door school bekeken of ze voldoende tegemoet kan komen aan de behoeften van 

uw kind.  



 

Binnen 6 weken na de aanmelding laat de school schriftelijk weten of uw kind geplaatst 

kan worden c.q.  de aanmelding overgaat in een definitieve aanname. Mocht op dat 

moment nog onduidelijkheid bestaan, mag deze termijn één keer verlengd worden met 

maximaal 4 weken.  

Schatten wij in, op basis alle verzamelde informatie , dat wij niet kunnen bieden wat uw 

kind nodig heeft gaan we samen met u op zoek naar een passende school.  Tot het 

moment dat uw kind op een passender school wordt aangemeld blijft het kind 

ingeschreven op de school van aanmelding. De termijn om een passende plek voor een 

leerling te vinden gaat in vanaf het moment dat de school de aanmelding én het 

intakeformulier ( invuldatum 3 jaar en 10 maanden) heeft ontvangen.   

Als de school uw kind niet kan plaatsen gaat ze -  na overleg met u –op zoek naar een 

passende plek. Ze bespreekt met u welke scholen binnen het samenwerkingsverband de 

juiste expertise hebben. Ook houdt ze zo veel mogelijk rekening met uw voorkeuren. Als 

u uw kind op tijd hebt ingeschreven en uw kind op 1 augustus nog niet is toegelaten, 

heeft hij of zij recht op een tijdelijke plaatsing op de school van aanmelding.  

 

Ontwikkelingsperspectief 

De school stelt een ontwikkelingsperspectief op (OPP) voor alle  leerlingen die  binnen de 

extra ondersteuning vallen. Hierin staat het verwachte uitstroomniveau van de leerlingen 

en welke ondersteuning en begeleiding de leerling krijgt om dit uitstroomniveau te halen. 

Ook moeten de belemmerende en de bevorderende beschreven worden die van invloed 

zijn op het onderwijs aan de leerling. De school voert op overeenstemming gericht 

overleg met de ouders over het ontwikkelingsperspectief.   

 

Verhuizen met extra ondersteuning 

Een leerling functioneert goed met extra ondersteuning in het regulier onderwijs. Hij of 

zij verhuist naar een andere woonplaats en wil daar ook graag extra ondersteuning op 

een reguliere school ontvangen. De ouders melden de leerling aan op de nieuwe school. 

Op basis van de ontvangen informatie van de school van herkomst wordt dan ingeschat 

door de ontvangende school of de leerling extra ondersteuning nodig heeft of dat 

hetgeen gevraagd wordt valt binnen hun basisondersteuning. Elke school maakt opnieuw 

de inschatting of de leerling inderdaad extra ondersteuning nodig heeft. Mocht de school 

van aanmelding niet kunnen bieden wat uw kind nodig heeft, dan gaat voor deze school 

de zorgplicht gelden.  

 

 

 

 

 


