Procedure aanmelding leerling
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Per 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in werking getreden. Dit houdt o.a. in dat ouders hun kind
aanmelden bij de basisschool van hun keuze en dat die school dan automatisch de zorgplicht krijgt. Als een kind
op een reguliere basisschool niet voldoende ondersteuning kan krijgen, zijn er mogelijkheden voor plaatsing op
speciale scholen voor basisonderwijs. De basisschool moet,
voordat een kind aangenomen wordt, voldoende inzicht hebben op de mogelijkheden van het kind.
In de Wet Passend Onderwijs is geregeld dat:
● Aanmelding van een leerling altijd schriftelijk met het aanmeldingsformulier van de school
moet gebeuren. Dit is een voorlopige aanmelding.
● 10 weken voor de vierde verjaardag neemt de school de voorlopige aanmelding in behandeling om te
kijken of uw kind definitief geplaatst kan worden. De school heeft vanaf dan 6 weken de tijd om te
onderzoeken of deze aangemelde leerling plaatsbaar is.
● Wanneer het in die 6 weken nog niet duidelijk is geworden, dan kan deze termijn met 4
weken worden verlengd.
Om goed te kunnen onderzoeken of een leerling plaatsbaar is heeft de school gegevens over het kind nodig. Deze
gegevens komen van:
- De eventuele voorschoolse voorziening (peuterspeelzaal en/of kinderopvang)
- Het door de ouders/verzorgers ingevulde aanmeldingsformulier
- Indien nodig kunnen deze gegevens aangevuld worden met informatie van de GGD of
onderzoeksgegevens van een externe instantie.
Voor de meeste aanmeldingen zal de informatie vanuit de voorschoolse voorziening en de ouders
voldoende zijn. Voor deze groep kinderen zal het besluit tot toelating vlot genomen kunnen worden.
Indien blijkt dat een kind meer ondersteuning nodig heeft dan wat de school regulier kan bieden, dan
wordt door ons al spoedig contact opgenomen met de ouders/verzorgers en gaan we samen
bekijken hoe we een vorm van Passend Onderwijs op onze eigen school of elders kunnen bieden.
De voorschoolse voorziening is met de komst van de Wet Passend Onderwijs verplicht informatie aan
de basisschool door te geven. Als wij als basisschool meer informatie nodig hebben, dan bent u als
ouder/verzorger verplicht hieraan mee te werken.
Na aanmelding ontvangt u 4 tot 6 weken voor de vierde verjaardag van uw kind een uitnodiging om de eerste
kennismaking en wendagen te plannen. Uiteraard zijn de dagen in overleg met u te plannen. U ontvangt dan ook
de belangrijkste informatie over de klas en schoolafspraken. Uiteraard kunt u te allen tijde informatie vinden op
onze website www.coninxhof.nl. Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.
Met vriendelijke groet,
Directie basisschool Coninxhof
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Alles op een rijtje…

25 januari 2021

Centrale aanmelding nieuwe
kleuters.

De school neemt de voorlopige
aanmelding in behandeling.

30 juni 2021

Algemene informatieavond

We blikken terug op het huidige
schooljaar en kijken vooruit naar de
ontwikkelingen in het nieuwe
schooljaar.

Uiterlijk 10 weken voor
de 4e verjaardag van
uw kind

Schoolt neemt de voorlopige
aanmelding in behandeling. U
ontvangt een e-mail van de school
nadat de aanmelding definitief is
geworden. Welkom op Coninxhof!

Zie uitleg Wet Passend Onderwijs in
informatiebrief.

6 weken voor de 4e
verjaardag*

Uw kind ontvangt een kaart van
een van de
onderbouwleerkrachten.

Deze welkomstkaart bevat ook
informatie over wendagen en andere
informatie die van belang is voor de
start op school.

*Mits de leerling definitief geplaatst kan worden en het onderzoekstermijn is afgerond.
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