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Aanmeldprocedure bij verzoek tot inschrijving basisonderwijs 

Stichting Comprix 
 
Uw kind aanmelden op school 
Als ouder/verzorger kiest u zelf een school voor uw kind, ook als uw kind extra ondersteuning 
nodig heeft. Na aanmelding beoordeelt de school of zij aan de ondersteuningsvraag van uw kind 
tegemoet kan komen. Kan dat niet, dan zoekt de school (na overleg met u) een meer passende 

plek. Zo komt uw kind terecht op de school die het best bij hem of haar past. 
 
 
Een school kiezen 
U bepaalt zelf waar u uw kind aanmeldt. Dat kan bijvoorbeeld een school zijn die dicht bij uw huis 

ligt of die past bij een bepaald pedagogisch concept. Of misschien kiest u voor een school, omdat u 

denkt dat die school uw kind goede extra ondersteuning kan bieden. Informatie over de 
ondersteuning die een school biedt, kunt u krijgen via een informatief gesprek met de school en 
vinden in het ondersteuningsprofiel van de school. Dit profiel vindt u in de schoolgids en/of op de 
website van de school. Ouders/verzorgers melden hun kind schriftelijk aan bij de school van 
voorkeur. Dit doen zij minimaal 10 weken voordat zij plaatsing op een basisschool willen. 
 
Vanaf wanneer aanmelden bij het basisonderwijs? 

U kunt uw kind aanmelden voor de basisschool vanaf de dag waarop uw kind 3 jaar wordt. U meldt 
uw kind schriftelijk aan. De school zal met u afspreken wanneer haar informatieplicht ingaat, dat 
zal in de regel op de leeftijd van 3 jaar en 9 maanden zijn. 
 
 
Uw kind aanmelden bij een school naar keuze 
Wellicht wilt u zich bij meerdere scholen oriënteren alvorens u een keuze maakt. Wanneer u op 

verschillende scholen een informatief gesprek voert, zijn er tijdens deze oriëntatieperiode voor u en 
de school nog geen verplichtingen wat betreft de zorgplicht van de school voor uw kind.  
 

Zorgplicht: het schoolbestuur beslist binnen 6 weken na uw schriftelijke aanmelding of de leerling 
wordt toegelaten. Deze periode kan met maximaal 4 weken verlengd. Als de leerling niet 
toegelaten kan worden moet het schoolbestuur deze beslissing onderbouwen en motiveren op basis 

van onderzoek en op basis van het school ondersteuningsprofiel, waarin staat beschreven wat de 
school wel en niet kan bieden. Daarnaast gaat het schoolbestuur een passende, andere 
onderwijsplek zoeken. 
 
Deze verplichtingen spelen pas na aanmelding en inschrijving. Voor de aanmelding van uw kind 
kunt u gebruik maken van het aanmeldformulier (zie bijlage). Als beide ouders met het gezag over 
het kind zijn belast, dient het aanmeldformulier ook door beiden te worden ondertekend. Het 

inschrijfformulier ontvangt u op de school van uw keuze. 
 
Heeft u een school gevonden die voldoet aan uw wensen? Dan meldt u uw kind uiterlijk 10 weken 
voor uw kind 4 jaar wordt schriftelijk aan (schoolvakanties niet mee rekenen). Of 10 weken 
voordat u wilt dat uw kind op school begint, bijvoorbeeld bij een verhuizing. Als u uw kind later 
aanmeldt, kan het zijn dat uw kind niet op tijd kan worden geplaatst. Als u denkt dat uw kind extra 
ondersteuning nodig heeft, geeft u dat bij de aanmelding aan de school door. 

 
 
Wat gebeurt er nadat u uw kind schriftelijk heeft aangemeld? 
Na de schriftelijke aanmelding volgt een intakegesprek met de directeur van de school. Hier zult u 
onder andere om toestemming worden gevraagd om informatie op te vragen bij organisaties die 
iets over uw kind kunnen vertellen, bijvoorbeeld: 

- De peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf, 
- De verpleegkundige van het consultatiebureau, 
- Medische gegevens (indien aanwezig), 
- Onderzoeksgegevens (indien aanwezig). 
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Vervolgens zal de school aan de hand van de verzamelde gegevens beoordelen of zij uw kind de 

ondersteuning kan bieden die hij of zij nodig heeft. 

- Wanneer dit het geval is, zal de school uw kind inschrijven na ontvangst van een ingevuld 
inschrijfformulier en zal met u een afspraak worden gemaakt wanneer uw kind kan komen 
kennismaken. 
 
- Wanneer blijkt dat uw kind op basis van de verzamelde gegevens extra ondersteuning nodig 
heeft, dan zal de school u hierover informeren en zal met u een plan van aanpak worden 

opgesteld. 
 
- Wanneer blijkt dat de school uw kind, op basis van de verzamelde gegevens, niet de 
ondersteuning kan bieden die hij of zijn nodig heeft, dan zal in overleg met u een passende school 
voor uw kind worden gezocht. 
 

Welk besluit de school ook neemt, u krijgt altijd een schriftelijke bevestiging van de beslissing door 
de school. 
 
Vaststelling: 
Wolvega, 20-06-2018 
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Aanmeldformulier basisonderwijs Stichting Comprix 
LET OP: Dit is geen inschrijfformulier. Wanneer u een definitieve schoolkeuze heeft gemaakt, 

ontvangt u van de betreffende school een inschrijfformulier. 
 
Ondergetekende wenst als ouder/verzorger zijn/haar kind aan te melden voor de volgende school 
voor het basisonderwijs: 
 

Schoolkeuze 

Schoolnaam       

Is uw kind bij meerdere scholen 
aangemeld? 

 nee 
 ja, te weten:       

School van 1e voorkeur       

 

Gegevens ouder/verzorger 

Naam en voorletters       

Adres       

Postcode en woonplaats       te       

Telefoonnummer       

E-mailadres      @      

Relatie tot het kind       

 

Gegevens van het kind 

Voornaam       

Roepnaam       

Tussenvoegsel(s)       

Achternaam       

Geboortedatum       

Geslacht  jongen      meisje 

Plaats in het gezin  Oudste kind 
 2e kind 
 anders, te weten:       

Is er op basis van de ontwikkeling van uw kind een vermoeden dat er op 
school extra ondersteuning nodig is? Indien hiervan sprake is wordt u 
verzocht bij inschrijving meteen de beschikbare informatie mee te nemen, 
zodat de school kan onderzoeken of de school een passend 
onderwijsarrangement kan bieden 

 nee 
 ja 
 onzeker 

Neemt uw kind medicatie onder schooltijd?  nee     ja 

 

Ondertekening ouder/verzorger 
Door het ondertekenen van dit formulier stemt u in met de uitvoering van de zorgplicht van de school 

Datum en plaats       

Handtekening ouder/verzorger  
 
 

naam:       

Handtekening ouder/verzorger  
 
 

naam:       

 

Ondertekening school voor ontvangst 

Datum ontvangst       

Naam       

Functie       

Handtekening school  
 
 

 


