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Inleiding 
 
Basisschool De Kinderbrug heet nieuwe leerlingen graag van harte welkom! 
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De komst van nieuwe leerlingen binnen De Kinderbrug verloopt volgens een  
aantal stappen die hierna omschreven zijn. Er is een verschil tussen aanmelding, toelating,   
inschrijving en instroom. 
 
Deze stappen worden nader toegelicht met vermelding wie waarvoor verantwoordelijk is en wie 
zorgt voor de uitvoering. 
 
De aanmelding geeft niet direct een garantie op plaatsing. Die garantie heeft u pas wanneer u bericht 
ontvangt dat uw kind staat ingeschreven en wanneer uw kind wordt geplaatst. 
 
 
Wij hopen dat uw kind(eren) een fijne tijd tegemoet gaat op onze school! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marja van Dijk 
Directeur Basisschool De Kinderbrug Rijpwetering 
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1. Informatie over de school 
Belangstellende ouders kunnen  informatie over de school (onderwijsvisie,  concept, 
schoolorganisatie, e.d.) en over het basisonderwijs in het algemeen vinden op 
de volgende manieren: 
 

1. Tijdens de jaarlijkse informatiemiddag in februari op de open dagen die georganiseerd 
worden door alle scholen van de SSBA. Deze wordt aangekondigd via posters en een 
mededeling in de krant  

2. Tijdens individuele gesprekken met ouders: dit geldt met name voor ouders van  
zij-instromende kinderen die van een andere basisschool overstappen (bv. bij een 
verhuizing), voor ouders van kinderen waarvan een kind wordt teruggeplaatst vanuit het 
speciaal onderwijs maar ook voor ouders die een informatiebijeenkomst gemist hebben.  

3. Via de website van de school.  
 

De directeur coördineert de bovenstaande activiteiten, leidt de informatiebijeenkomsten en  
voert de informatieve gesprekken met ouders. Indien er speciale zorg nodig is voor uw kind wordt de 
intern begeleider daar bij betrokken. In het kader van Passend Onderwijs is het van belang dat de  
school al heel vroeg op de hoogte is van eventuele speciale zorg voor uw kind. Op die manier kan er  
tijdig actie worden genomen om te kijken welke onderwijsbehoefte uw kind heeft. 
 
Informatie met betrekking tot aanmelding 
Op basis van de informatie die ouders van de school ontvangen hebben, maken zij hun keuze  
om hun kind al dan niet aan te melden als leerling. 
Wij raden u aan uw kind zo spoedig mogelijk aan te melden. 
 

a) Aanmelding vindt plaats door inlevering van het ingevulde aanmeldingsformulier. 
Dit formulier kunnen de ouders op de volgende manier verkrijgen:  
Via de directeur of tijdens de jaarlijkse informatiebijeenkomst in februari. 
Aanmeldingsformulieren die worden ingeleverd of via de post binnenkomen worden  
meteen doorgegeven aan de directeur.  

 
b) De directeur noteert op het binnengekomen aanmeldingsformulier de datum van  

ontvangst. De aangemelde leerlingen komen op een aanmeldingslijst te staan. 
 

c) Aan de hand van de leerlingaantallen en op basis van het aannamebeleid wordt door  
de directeur bepaald of er ook daadwerkelijk plaats is voor het aangemelde kind. In  
dat geval komt het kind op de plaatsingslijst te staan. Is er geen plaats, dan komt het  
kind op de wachtlijst te staan. Dit wordt door de directeur op het aanmeldingsformulier 
genoteerd en minimaal drie maanden van te voren aan de ouders meegedeeld. 
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2. Procedure van aanmelden, inschrijven en plaatsing 

3.1 Getalsmatige begrenzing 

Bij aanname van 4-jarige kinderen ( de onder-instromers) per schooljaar wordt door de school 
uitgegaan van een maximaal aantal kinderen per groep. Voor de groepen 1 / 2 streven wij naar een 
aantal van 30 leerlingen per groep. Dit is gebaseerd op plaatsingsmogelijkheid qua beschikbare 
ruimtes van de klaslokalen. In geval van overschrijding van dit aantal zoekt de school in 
samenwerking met het bestuur naar mogelijkheden de groepen extra te ondersteunen.  

3.2 Intakegesprek en aanmelding: 

Bij alle kinderen die aangemeld worden als leerling van de school wordt door de directeur een 
intakegesprek gehouden met de betreffende ouders. Tijdens dit gesprek wordt aan de hand van een 
intakeformulier met diverse vragen nagegaan hoe het kind zich vanaf de geboorte tot het moment 
van aanmelding heeft ontwikkeld, alsook of er sprake is van specifieke belemmeringen of 
meerbegaafdheid m.b.t.  het leren. Het aanmeldformulier voorziet ook in de mogelijkheid aan te 
geven dat een kind zich meer dan gemiddeld ontwikkelt.  

3.3 Inschrijving 

Inschrijving vindt pas plaats nadat de directeur en de intern begeleider een plaatsing positief 
beoordelen op basis van eventuele zorgbehoeften en/ of leerbelemmeringen van het aangemelde 
kind. Overschrijdt de zorg van het kind de capaciteit van de school dan zal er samen met de ouders 
en de onderwijsadviseur gezocht worden naar een passend alternatief. 
Indien de zorgcapaciteit van de school het toelaat zal worden overgegaan tot inschrijving. 
Tevens wordt aan de ouders bij de berichtgeving over de plaatsing met klem gevraagd  
om de school per omgaande te informeren, indien ná de aanmelding zich alsnog  
belemmeringen en/of ontwikkelingsstoornissen voordoen. 

3.4 Instroom en zorgleerlingen 

Voor de groepen 3  t/m 8 streven we naar een maximum van 30 kinderen, met een ruimte van twee 
leerlingen voor zij-instromende kinderen1(Uit speciaal onderwijs of door verhuizing). 
Hierbij houden we  tevens rekening met het aantal zorgleerlingen per groep. Dat wil zeggen dat we 
zeer zorgvuldig kijken of de draagkracht en capaciteit van de school en de samenstelling van de 
groep datgene kan bieden wat de betreffende leerling met een extra zorgvraag nodig heeft. 
De intern begeleider en de directie bekijken de haalbaarheid per aanvraag. De directie is 
verantwoordelijk voor het uiteindelijk besluit. 

 
Worden door aanmelding deze getallen overschreden, dan zal de aangemelde leerling op een 
wachtlijst worden geplaatst . Besluiten ouders geen gebruik te willen maken van de plaatsing op de 
wachtlijst, dan zal de school samen met de ouders op zoek gaan naar een andere school.  

3.5 De volgorde van plaatsing van leerlingen verloopt als volgt: 

1. 4- jarigen instroom tot het gestelde aantal leerlingen per groep 
2. Een kind dat al een broertje of zusje op school heeft, krijgt voorrang voor toelating tot 

onze school, mits tijdig, minimaal één jaar voordat uw kind vier jaar wordt, aangemeld. 
3. De volgorde van aanmelddatum van niet-broertjes of zusjes bepaalt, indien er nog plaats 

is, wie er wordt toegelaten. 
4. Indien het maximaal aantal leerlingen wordt bereikt zal worden overgegaan tot plaatsing 

op een wachtlijst of doorverwijzing naar een andere school. 
 
 

                                                           
1
 Wettelijk gezien bestaat er geen maximum voor het aantal leerlingen per groep 
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3. Passend Onderwijs en zorgcapaciteit  

 * Procedure plaatsing zij-instromer vanuit andere ( speciale)onderwijsinstelling: 

Het beleid ten aanzien van het Samenwerkingsverband PPO Leiden heeft als doel de integratie te 
bevorderen van leerlingen die extra zorg behoeven. De school streeft ernaar dat, indien mogelijk, 
deze leerlingen  onderwijs volgen in het regulier basisonderwijs. Er wordt zo veel mogelijk “zorg op 
maat” geleverd. 
Bij leerlingen met een specifieke hulpvraag  zal de beslissing tot toelating gebaseerd zijn op een 
zorgvuldige afweging tussen de  zorgbehoefte van de leerling en de mogelijkheden van de school. 
 
Per 1 augustus 2014 is de inzet van de zorg in het kader van Passend Onderwijs voor de leerlingen 
veranderd.  
 
Voor ouders van een leerling met een specifieke hulpvraag of ouders van leerlingen afkomstig uit het 
speciaal onderwijs , die vragen of hun kind op de school van hun keuze geplaatst kan worden: 

 Er vindt een gesprek plaats met de schooldirecteur en de intern begeleider. 

 De onderwijsadviseur van PPO Leiden wordt voor het begeleiden van dit proces ingezet. 

 De ouders geven schriftelijk toestemming om informatie bij derden op te vragen (zoals 
bijvoorbeeld de vorige school, de onderwijsbegeleidingsdienst, het MKD, ambulante 
begeleider en/of het medisch circuit). 

 De ouders stellen het dossier ter beschikking aan de school. 
 

De school gaat aan de hand van het School Ondersteunings Plan van de school en met behulp van 
een daartoe  georganiseerd Ondersteuningsteam (OT) na welke mogelijkheden zij kan bieden en 
welke  mogelijkheden en knelpunten er zijn. 
De onderwijsadviseur en onderwijsspecialist van PPO Leiden begeleiden dit proces. Na zorgvuldig 
onderzoek wordt gekeken of de mogelijkheden van de school toereikend zijn voor de zorg van deze 
leerling.  
Op deze manier is het bieden van kwalitatief goed onderwijs mogelijk, waarin we omgaan met de 
verschillen én mogelijkheden van onze kinderen. 
 


