
 

 

Aannamebeleid RKBS Het Baken    

De juiste school kiezen voor uw kind is geen gemakkelijke opgave. U zoekt niet alleen het beste voor 
uw kind, maar als ouder moet u zich er ook goed bij voelen. De verbinding die u aangaat, is namelijk 
voor (minimaal) acht jaar. Omdat ouders en kinderen allemaal verschillend zijn, is er niet één beste 
school. Het gaat erom wat het beste is voor u en uw kind. 
 
De school waar ouders hun kind hebben aangemeld is verantwoordelijk een passende onderwijsplek 
te vinden voor het kind. Deze routekaart geeft aan welke stappen de school samen met de ouders(s) 
doorloopt wanneer het kind nog niet staat ingeschreven bij een basisschool. Vaak is de passende 
plek de school waar de ouders het kind hebben aangemeld, maar het kan ook een andere school zijn.  
 
Stap 1 Rondleiding 
 
Een rondleiding voor nieuwe ouders wordt gedurende het gehele schooljaar individueel gegeven 
door de directeur, de teamleider of tijdens de open ochtend in januari. Ouders ontvangen een 
(voor)aanmeldformulier na afloop van de rondleiding. Kinderen zijn van harte welkom tijdens de 
rondleiding. 

Stap 2 Aanmelding 
 
Ouders melden hun kind schriftelijk (via het aanmeldformulier) aan bij de school naar keuze. 
Aanmelden kan vanaf het moment dat het kind geboren is, maar bij voorkeur tenminste 3 maanden 
voordat plaatsing van het kind aan de orde is. Wanneer een leerling wordt aangemeld voor het derde 
levensjaar is er sprake van een vooraanmelding. Als het kind drie jaar is, dan is er sprake van een 
aanmelding.  

Aanmeldcriteria 

 Het kind is niet aangemeld op een andere school. 

 Ouders respecteren of onderschrijven onze Katholieke grondslag, dit betekent dat het kind 
meedoet aan alle katholieke vieringen. 

 Er is plaatsruimte op de school. Concreet betekent dit dat KPOA-scholen een maximum van 
32 leerlingen per groep hanteren. Indien de klas het maximumaantal leerlingen heeft bereikt, 
wordt het kind op de wachtlijst geplaatst. De school heeft de vrijheid om het aantal kinderen 
per groep te verlagen of te verhogen. Als de school vol zit en ouders melden hun kind 
schriftelijk aan, dan heeft het schoolbestuur geen zorgplicht in het kader van passend 
onderwijs.  

 Overstappen van de ene basisschool naar de andere basisschool wordt in principe alleen 
gedaan tijdens de zomervakantie. Binnen Nijkerk gaan we uit van een ‘gentleman’s 
agreement’. In het belang van kinderen willen we voorkomen dat er teveel overgestapt 
wordt tussen scholen. Mocht het toch in het belang van het kind zijn tussentijds over te 
stappen, zijn het de twee directeuren die daarin de uiteindelijke beslissing nemen.  

 Ouders verklaren gegevens over hun kind volledig en naar waarheid te hebben ingevuld. 
 

Stap 3 Intakegesprek 
 
Op het moment dat het een aanmelding betreft, gaat het om een kind dat 3 jaar wordt, of ouder dan 
3 jaar is. Er volgt dan een intakegesprek. We gaan er vanuit dat uw kind meekomt naar dit gesprek. 
De school heeft na deze aanmelding zes weken om te kijken of deze leerling geplaatst kan worden, 
met eventueel een maximale verlenging van vier weken. Dit zijn gewone weken, geen schoolweken.  



Het intakegesprek wordt gedaan door de directeur of teamleider en soms samen met de intern 
begeleider. Tijdens het gesprek wordt de vragenlijst ingevuld/besproken. Volledige 
informatievoorziening vanuit ouders is verplicht en noodzakelijk zodat de school een goede 
beoordeling kan maken. Indien ouders dit niet willen, kan dit een reden zijn om toelating te 
weigeren. 
 
Stap 4 Beslissing toelating 
 
De school onderzoekt of zij het aangemelde kind de juiste onderwijsomgeving kan bieden. De school 
hanteert hiervoor het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Hierin staat beschreven welke 
ondersteuning de school aan de leerling kan bieden en wanneer voor de school de grenzen worden 
bereikt.  

Het schoolondersteuningsprofiel kunt u vinden op onze website: http://www.hetbaken-
nijkerk.nl/passend-onderwijs  
Bij een leerling die van een andere school komt, wordt er altijd contact opgenomen met de huidige 
school. Wanneer de school het kind de juiste onderwijsomgeving kan bieden, vindt de toelating 
plaats volgens de voor de school gebruikelijke werkwijze (inschrijving en plaatsing).  
 
Stap 5 Definitieve plaatsing 
 
Ouders krijgen een schriftelijke bevestiging van de definitieve plaatsing. Kinderen zijn welkom op 
school vanaf het moment dat ze vier zijn geworden. In overleg met de groepsleerkracht is het 
mogelijk om voor hun vierde verjaardag maximaal vijf dagdelen te komen wennen met uitzondering 
van de maand december en de laatste vier weken van het schooljaar.  

Stap 6 Niet toelaatbaar 
 
Wanneer de school de juiste onderwijsomgeving voor het kind niet kan bieden, zijn er de volgende 
vragen: 

 Heeft het kind verlenging nodig van de voorschoolse periode? 

 Heeft het kind extra ondersteuning nodig die een andere reguliere basisschool kan geven 
(basisondersteuning)? 

 Heeft het kind extra ondersteuning nodig die een speciale (basis)school kan geven? 
 
Bijzondere situaties 
Broertjes/zusjes uit één gezin worden altijd geplaatst op dezelfde school, mits er sprake is van extra 
ondersteuningsbehoefte waar de school niet aan kan voldoen. 
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