
  

   

 

Aanmeldprocedure nieuwe leerling             
 
1  Algemeen 
Kinderen mogen vanaf hun vierde verjaardag naar school, vanaf hun vijfde zijn ze hiertoe 
wettelijk verplicht. Ouders* melden hun kind aan bij de basisschool van hun keuze door het 
aanmeldformulier in te vullen. Vanaf het moment dat een ouder het kind heeft aangemeld op 
de school van de voorkeur heeft de betreffende school zorgplicht. De school is dan verplicht 
zelf passend onderwijs te verzorgen of ervoor te zorgen dat het kind op een passende plek 
onderwijs krijgt. Binnen zes weken (en eventueel 4 weken uitstel) beslist de school in overleg 
met eventuele samenwerkingspartners die bij het kind betrokken zijn geweest of zij zelf 
onderwijs kan bieden of dat een passende plek gezocht dient te worden.  
 
Wettelijk gezien is het toegestaan om kinderen vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden 
tot het bereiken van de leeftijd van 4 jaar ten hoogste 5 dagen onderwijs te bieden. Deze 
kinderen zijn dan nog geen leerlingen in de zin van de wet.  
 
2  Werkwijze  
Alvorens een kind definitief wordt ingeschreven op een STEV-school worden de volgende 
stappen doorlopen: 
 

1. Ouders melden hun kind aan bij de school via het aanmeldformulier (zie bijlage) 
2. De school bevestigt de ontvangst van de aanmelding 
3. Ouders moeten bij aanmelding aangeven of zij vermoeden dat hun kind extra 

ondersteuning nodig heeft.  
4. De school onderzoekt of zij passend onderwijs voor de leerling kan organiseren 
5. De school schrijft het kind in als leerling van de school of zoekt een passende 

onderwijsplek voor het kind 
6. Het kind start op school  

 
 
3  Afwijzen leerlingen 
Vanuit het openbare karakter van de STEV-scholen zijn in principe alle kinderen en ouders 
welkom op onze scholen. Het is alleen mogelijk om kinderen af te wijzen wanneer een groep 
vol is, de school niet kan voorzien in de ondersteuning die de leerling nodig heeft, een 
vierjarige leerling nog niet zindelijk (zonder medische oorzaak) is of ouders het openbare 
karakter van de school niet accepteren. Op het moment dat een kind wordt afgewezen, is 
CvB verplicht schriftelijk uit te leggen waarom het kind wordt afgewezen. 
 
Een school wordt alleen ontslagen van de zorgplicht wanneer de school waar het kind is 
aangemeld vol is. Dit geldt dan voor aanmelding bij alle leerlingen en bijvoorbeeld niet 
wanneer er teveel kinderen met een ondersteuningsvraag in een klas zitten. Het 
toelatingsbeleid van de school is transparant over de toelating van leerlingen en de school 
heeft op de website vermeld hoe haar toelatingsbeleid werkt en of er eventueel groepen zijn 
die vol zitten. 
 
 
 
*waar ouders staat wordt ouders/verzorgers bedoeld 

 

 


