
 
 
 
 
 
 

Aanmelding / inschrijving groep 1 
Het aanmelden van kinderen kan door de ouders en/of verzorgers worden gedaan vanaf 
2,5 jaar. Deze aanmelding vindt meestal plaats tijdens de algemene aanmelddatum van 
de gemeente Sint-Oedenrode. De datum wordt bekend gemaakt middels een advertentie 
in het plaatselijke weekblad. Meestal vindt dit eind januari plaats. 
Voorafgaand aan deze datum is er op school een Open Dag gepland waarbij informatie 
aan de ouders en/of verzorgers wordt verstrekt. 
Ook gedurende het jaar kunnen ouders en/of verzorgers hun kind aanmelden. 
Hiervoor nemen zij contact op met de directie van de school. 
 
- Het aanmelden gebeurt middels een inschrijfformulier. Dit formulier is op school 

verkrijgbaar of is te vinden op onze website.  
- Nadat de school het ingevulde inschrijfformulier heeft ontvangen, wordt er een 

bevestiging van aanmelding naar de ouders en/of verzorgers gestuurd. 
- Na aanmelding zal ongeveer twee maanden voor de vierde verjaardag van het kind 

een uitnodiging naar de ouders worden gestuurd voor de wenmomenten.  

Wenmomenten: 

- De leerkrachten nemen ongeveer twee maanden voordat de leerling jarig is, contact 
met de ouders op om wenmomenten af te spreken.  

- Vóór de wenmomenten plaatsvinden, wordt er een moment gepland met nieuwe 
ouder(s) en kind om kennis te maken en om alvast in de klas en school te kijken. 
(plek in de klas, plekje kapstok, waar is de wc etc.). Dit moment kan het beste 
plaatsvinden vlak voor een wendag. 

- Kinderen die jarig zijn in juni, krijgen de mogelijkheid om nog 2 dagdelen te oefenen.  
- Kinderen die jarig zijn in juli en augustus, starten aan het begin van het schooljaar in 

groep 1. Zij worden wel uitgenodigd voor de kennismakingsmiddag. 
- Kinderen die jarig zijn in september t/m 1 oktober, mogen tien dagdelen oefenen op 

school. Zij worden ook uitgenodigd voor de kennismakingsmiddag. 
- Kinderen die jarig zijn van 2 oktober t/m 31 december, zijn herfstleerlingen. Deze 

kinderen komen twee dagdelen oefenen. 
- Kinderen die jarig zijn van 1 januari t/m 30 juni, mogen twee dagdelen oefenen.  
- De kinderen stromen de werkdag na hun verjaardag in. 
- Tijdens de wenperiode krijgen kinderen een ‘Borre boekje’ en een ‘welkomstkaart’ van 

de leerkracht mee. Op de welkomstkaart staat op welke dag het kind ‘officieel’ start. 
- Wenmomenten zijn op ma, di, do en vrijdag: 8.30-11.30 en woensdagen 8.30-12.30 
 

Aanmelding / inschrijving groep 2 tot en met 8. 
Het aanmelden gebeurt middels een inschrijfformulier. Dit formulier is op school 
verkrijgbaar of kunt u vinden op onze website. 
Nadat de school het ingevulde inschrijfformulier heeft ontvangen, wordt er een 
bevestiging van aanmelding naar de ouders en/of verzorgers gestuurd.  
De interne begeleider neemt contact op met de interne begeleider en/of de 
groepsleerkracht van de school van herkomst voor informatie. 
Na aanmelding krijgen de ouders en/of verzorgers zo spoedig mogelijk een uitnodiging 
voor een intakegesprek. 
● Voor leerlingen die van andere scholen tussentijds naar onze school komen vanwege 

een verhuizing, volgt na overleg met de school waar het kind vandaan komt en met de 
ouders, in overleg een plaatsing, mits de desbetreffende groep het toelaat. 



● Bij tussentijdse plaatsing om andere redenen (bv. onvrede, geen vertrouwen) zal in 
overleg met de school waar het kind staat ingeschreven, bekeken worden wat voor de 
ontwikkeling van het kind het beste is. Pas als beide scholen akkoord gaan wordt het 
kind ingeschreven. 

● Voor leerlingen met een grote ontwikkelingsachterstand en/of fysieke- en/of 
verstandelijke handicap verwijzen we naar ons document “Aannamebeleid leerlingen 
met extra zorg”. 

Doel van dit intakegesprek: 
● Vanaf de start op onze school goed kunnen afstemmen op de behoeften van de 

individuele leerlingen. 
● Vroegtijdig kunnen onderkennen van risicoleerlingen. 
● Vanaf de start op onze school een open, goede samenwerking creëren met de ouders 

en/of verzorgers. 
● Voor de school een mogelijkheid om haar visie op onderwijs nog eens toe te lichten en 

verdere informatie te geven over haar doelstellingen.  
● Komen tot een definitieve inschrijving. 
● Het intakegesprek wordt gehouden met de interne begeleider en/of de directeur. 

Tijdens het intakegesprek komen de volgende zaken aan de orde: 
● Doel van het intakegesprek. Er wordt aan de ouders en/of verzorgers duidelijk 

gemaakt dat de informatie gebruikt wordt voor het optimaal begeleiden van hun kind 
en wordt als vertrouwelijk beschouwd. 

● De vragenlijst wordt samen doorgenomen. De school stelt vragen ter verduidelijking. 
● Degene die het gesprek voert noteert relevante informatie over het kind. 
● Naar aanleiding van de bevindingen, voortvloeiend uit het gesprek, vindt intern 

overleg plaats. 
● De interne begeleider geeft de directie advies omtrent eventuele plaatsing. 
● De vragenlijst wordt in het leerling-dossier opgenomen. 
 
 
 
 


