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Aanmeldingsprocedure 1-2-DRIEssen 

Conceptversie: maart 2021  

 

Inleiding 

Hieronder wordt de aanmeldingsprocedure beschreven voor de ontwikkelingsvoorsprong 

groep van de Koningsschool, genaamd 1-2-DRIEssen (leerjaren 1, 2 en 3). Deze groep maakt 

onderdeel uit van de Koningsschool (Willem van Oranje Scholengroep) en bevindt zich op 

Landgoed Driessen te Waalwijk 

Deze aanmeldingsprocedure maakt via een stappenplan duidelijk wat er verwacht kan 
worden. De volgorde van de stappen ligt niet helemaal vast.  
De procedure wordt doorlopen met als doel uiteindelijk antwoord te kunnen geven op de 
vraag: Is plaatsing op 1-2-DRIEssen passend voor uw kind? 

 

Stappen 

1. Aanmelding van uw kind 

a. voor de leeftijd van 4 jaar  

U kunt uw kind aanmelden bij De Koningsschool vanaf de leeftijd van 3 jaar. U kunt bij de 

aanmelding aangeven dat u geïnteresseerd bent in de ontwikkelingsvoorsprong -groep 1-2-

DRIEssen. Vanaf de leeftijd van 3 jaar en 6 maanden zal de coördinator per mail of telefonisch 

contact opnemen met u als ouder/verzorger. Indien na dit contact besloten wordt de 

aanmeldprocedure daadwerkelijk te starten dan ontvangt u als ouders/verzorgers per mail 

een informatiepakket en een vragenlijst waarin vragen over de algehele ontwikkeling van uw 

kind gesteld worden. Het is fijn als u deze invult - bij voorkeur doen beide ouders/verzorgers 

dit samen – en terug wilt sturen naar de coördinator. 

Tevens wordt er tijdens dit contact een intakegesprek gepland. Tijdens het intakegesprek zijn 

bij voorkeur beide ouders/verzorgers aanwezig. 

 

b. vanaf de leeftijd van 4 jaar 

U kunt uw kind aanmelden bij De Koningsschool of via de website www.linusdriessen.nl. De 

coördinator neemt per mail of telefonisch contact met u als ouder/verzorger op. Indien na dit 

contact besloten wordt de aanmeldprocedure daadwerkelijk te starten dan ontvangt u als 

ouders/verzorgers per mail een informatiepakket en een vragenlijst waarin vragen over de 

algehele ontwikkeling van uw kind gesteld worden. Het is fijn als u deze invult - bij voorkeur 

doen beide ouders/verzorgers dit samen – en terug wilt sturen naar de coördinator. 

Tevens wordt er tijdens dit contact een intakegesprek gepland. Tijdens het intakegesprek zijn 

bij voorkeur beide ouders/verzorgers aanwezig. 

 

2. Intakegesprek 

Tijdens het intakegesprek wordt aan de hand van de vragenlijst de ontwikkeling van uw kind 

in kaart gebracht.  

Na het intakegesprek wordt aan beide (gezaghebbende) ouders/verzorgers gevraagd een 

toestemmingsverklaring te tekenen waarin u toestemming geeft voor het bestuderen van het 

dossier door de Toelatingscommissie en door de Deskundige Bevoegd Gezag van 

http://www.linusdriessen.nl/
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Scholengroep Willem van Oranje. Daarnaast vragen wij u (via dezelfde 

toestemmingsverklaring) te tekenen voor toestemming om contact op te nemen met 

peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of met de school van uw kind. Indien u hiermee instemt 

dan kan de coördinator relevante informatie (zoals didactische prestaties, schoolrapporten) 

direct opvragen bij de school van uw kind. Deze toestemmingsverklaring wordt na het 

gesprek via de mail gestuurd; het is fijn als u deze invult en terugstuurt naar de coördinator. 

 

Op dat moment gaan we ervan uit dat u als ouder/verzorger de instelling die uw kind 

bezoekt op de hoogte heeft gebracht van uw oriëntatie op 1-2-DRIEssen.  

 

3. Spelobservatie en rondleiding 

Na het intakegesprek wordt er een spelobservatie gepland, die plaatsvindt op De 

Koningsschool. De spelobservatie geeft de coördinator een beeld van het kind wat samen 

met het intakegesprek en de informatie van de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of 

school een compleet plaatje vormt. Tijdens deze spelobservatie, die ongeveer 45 minuten zal 

beslaan, wordt ouders een rondleiding door de school aangeboden.  

 

4. Afweging en weloverwogen besluit 

Na verzameling van alle bovengenoemde informatie door de coördinator zal het dossier van 

uw kind ter beoordeling voorgelegd worden aan de Toelatingscommissie van 1-2-DRIEssen 

en aan de Deskundige Bevoegd Gezag van Willem van Oranje Scholengroep. 

Afweging 

Op basis van het dossier maakt de Toelatingscommissie een afweging of het kind past in de 

ontwikkelingsvoorsprong groep. Het is mogelijk dat de Toelatingscommissie in eerste 

instantie nog niet tot een besluit kan komen en hiervoor aanvullende informatie nodig heeft. 

Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een observatie op de instelling die uw kind op dit 

moment bezoekt, of om aanvullend didactisch onderzoek. Indien aanvullende informatie 

wenselijk is, wordt altijd contact opgenomen met u als ouder/verzorger.  

Weloverwogen besluit: passend of niet 

Indien de Toelatingscommissie tot het besluit komt dat de ontwikkelingsgroep passend is 

voor uw kind, dan zal de coördinator de ouders telefonisch benaderen en verdere, praktische 

afspraken maken zoals het realiseren van de definitieve inschrijving. 

Indien de Toelatingscommissie tot het besluit komt dat de ontwikkelingsgroep niet passend 

is voor uw kind, dan zal een lid van de Toelatingscommissie u als ouder/verzorger telefonisch 

benaderen en mondeling uitleggen hoe men tot dit besluit is gekomen.  

 

De Toelatingscommissie formuleert daarnaast altijd schriftelijk een weloverwogen besluit dat 

via een beveiligde verbinding per mail aan ouders gestuurd zal worden.  
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De Toelatingscommissie en de Deskundige Bevoegd Gezag 

De Toelatingscommissie bestaat uit minimaal drie personen: 

1. Een leerkracht van Linus Driessen (voltijd hoogbegaafdheidsonderwijs); 

2. Een intern begeleider van de Willem van Oranje Scholengroep, tevens 

Begaafdheidsspecialist en met deskundigheid op het gebied van het jonge kind; 

3. Een intern begeleider/orthopedagoog i.o. van de Willem van Oranje Scholengroep  

 

Daarnaast wordt de Deskundige Bevoegd Gezag – tevens gedragswetenschapper van Willem 

van Oranje Scholengroep - geconsulteerd. Als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP -

Registerpsycholoog NIP / Kind en Jeugd, met deskundigheid op het gebied van 

hoogbegaafdheid wordt haar expertise ingezet en zal zij, na bestudering van het dossier, 

(aanvullende) kritische vragen stellen om de Toelatingscommissie te ondersteunen bij hun 

besluitvorming. Om tot een weloverwogen besluit te komen voert de Toelatingscommissie 

op overeenstemming gericht overleg.  

Op grond van het besluit van de Toelatingscommissie zal de directeur de leerling al dan niet 

formeel inschrijven op de Koningsschool.  

 

Leden van de commissie, de spelobservant en de coördinator mogen geen familiaire banden 

of persoonlijk belang hebben met een kind dat wordt voorgedragen. Wanneer er een 

familiaire band of persoonlijk belang is, wordt de betreffende persoon tijdelijk vervangen 

door een ander bevoegd persoon. Echter, indien de twee overige leden van de 

Toelatingscommissie in dit geval tot een weloverwogen besluit kunnen komen, dan zal er 

geen gebruik worden gemaakt van een derde, vervangend lid.  

 

Plaatsing 

Indien uw kind toegelaten wordt, wordt uw kind op een geschikt moment in overleg met alle 

betrokkenen geplaatst op 1-2-DRIEsssen. 

 

Kinderen die opgegeven worden voor 1-2-DRIEssen nadat het maximumaantal in de groep is 

bereikt, worden niet geplaatst. Deze kinderen komen op een wachtlijst te staan.  


