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Kwaliteitskaart Inschrijving nieuwe leerling
Kaart 3.07
Verantwoordelijke Directeur
Geëvalueerd
Doel: inschrijven van leerlingen met of zonder extra ondersteuning
Werkwijze
Aanmelden betekent passende plek vinden
Zorgplicht geldt zodra leerling is aangemeld
Schoolbesturen hebben een zorgplicht om voor alle leerlingen die worden aangemeld,
of staan ingeschreven, een zo passend mogelijk onderwijsaanbod te doen. In de Wet
Passend onderwijs wordt nu een aanmeldprocedure geïntroduceerd. Nieuw hierin is dat
een leerling voortaan schriftelijk aangemeld moet worden. Belangrijk is het besef dat bij
aanmelding door ouders de zorgplicht ingaat.
De school die het aanmeldformulier ontvangt, moet dan een zo passend mogelijk
aanbod doen: een plek op de/een school waar de leerling daadwerkelijk geplaatst kan
worden. In het schoolondersteuningsprofiel hebben scholen beschreven welke
mogelijkheden er zijn voor de ondersteuning aan leerlingen.
De school waar een leerling wordt aangemeld hoeft niet alle leerlingen op de eigen
school te plaatsen. Wel moet de school altijd eerst onderzoeken of zij de leerling een
passend onderwijsprogramma kan bieden.
Aanmelden kan vanaf 3 jaar
De Wet op het Primair Onderwijs (WPO) stelt dat aanmelding van kinderen voor
toelating op een school kan plaatsvinden vanaf de dag waarop het kind de leeftijd van 3
jaar bereikt.
Het kind moet wel minimaal 10 weken voor de gewenste inschrijfdatum schriftelijk
aangemeld worden. De school heeft op basis van de wet namelijk 6 weken om een
passende plek te bieden. Deze termijn kan een keer met 4 weken worden verlengd.
Meestal kunnen ouders hun kind aanmelden door een inschrijfformulier in te vullen. Als
ze denken dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, geven ze dat bij de aanmelding
direct aan de school door.
Een kind kan vanaf 4 jaar naar school. Vanaf 3 jaar kunnen ouders/verzorgers hun kind
(schriftelijk) aanmelden op een school. Als het kind extra ondersteuning nodig heeft,
geven ze dit bij de aanmelding aan. De zorgplicht gaat dan direct in, ook al is het kind bij
aanmelding jonger dan 4 jaar. De school moet vervolgens de aanvraag in behandeling
nemen en een passende plek bieden. Soms worden kinderen aangemeld nog voordat zij
3 jaar zijn. In dat geval spreken we van een vooraanmelding en gaat de zorgplicht nog
niet in.
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De school onderzoekt eerst of zij zelf een passend aanbod kan bieden. Dat doet ze op
basis van de Wet Gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte.
Daarbij spelen drie factoren een belangrijke rol:
> de (on)mogelijkheden van het kind
> de (on)mogelijkheden van de school
> de wensen van de ouders
Als de plaatsing een onevenredige belasting vormt voor de school, heeft deze een
argument om de leerling niet toe te laten. De school moet dan een andere school
vinden die het kind kan toelaten.
Procedure aanmelding leerling met extra ondersteuning
Onderdelen procedure

Betrokkenen

Acties

Intake

Ouders, leerling,
Directeur, Interne
Begeleider
Ouders, Directeur

Kennismakingsgesprek
met leerling en ouders

Inschrijving leerling

Eerste onderzoek/SOT

Tussenevaluatie

Teamoverleg

Evaluatie en conclusie

Plaatsing/vervolgtraject/
HIA

Ouders, Interne
Begeleider,
leerkrachten,
externen
Ouders, leerling,
Directeur, Interne
Begeleider
Teamleden school

Planning

Ouders schrijven
leerling in

Intervisie-vergadering

Ouders, leerling,
Directeur, Interne
Begeleider
Ouders, leerling,
Directeur, Interne
Begeleider

Informatie ouders/verzorgers: zie procedure hierboven.
Registratie in ParnasSys: na schriftelijke aanmelding en het doorlopen van de hierboven
beschreven proceduren, wordt de leerling ingeschreven in Parnassys.
Overige

