Aanmeldings- en toelatingsprocedure
Binnen KPOA geldt voor alle scholen hetzelfde aanname- en toelatingsbeleid. U kunt dit nalezen op
de website van KPOA (Aanmelden kind (kpoa.nl).
Kort samengevat zijn er 3 stappen in de inschrijfprocedure:

Stap 1: Aanmelding
Ouders kiezen voor hun kind de, naar hun mening, meest passende school. De aanmeldcriteria die
hierbij gelden zijn:
•
•

•

•

Indien het kind reeds op school zit, voldoet de aanmelding aan de criteria van het convenant
tussentijds overstappen.
Ouders respecteren of onderschrijven de Katholieke grondslag van de school en we
verwachten dat hun kind ook deelneemt aan activiteiten die op dat gebied vanuit de school
plaatsvinden.
Er is fysiek plaatsruimte op school. Dit wordt door het MT beoordeeld. Indien een groep het
maximumaantal leerlingen heeft bereikt en dus fysiek vol is, kan de leerling op een wachtlijst
geplaatst worden. De school heeft de vrijheid om het aantal leerlingen per groep te verlagen
of te verhogen in verband met de zorgzwaarte van de groep.
Ouders kunnen contact met de school opnemen om na te vragen of er fysiek ruimte is of dat
de groepen vol zijn. Indien er fysiek ruimte is voor een leerling, dan heeft de school
zorgplicht.
Ouders verklaren de gegevens over hun kind volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Aanmelden van een leerling kan vanaf de dag dat hij de leeftijd van drie jaar heeft bereikt tot 10
weken voor de datum waarop toelating wordt gevraagd. Wanneer u interesse heeft in onze school,
dan kunt u een afspraak met onze office-manager voor een rondleiding. Rondleidingen worden
gedurende het schooljaar gegeven door de teamleider.

Rondleiding
Tijdens de rondleiding krijgt u informatie over onze school en laten wij de school ‘in bedrijf’ zien.
Uiteraard is er ook de mogelijkheid om vragen te stellen. Na de rondleiding kunt u uw kind,
afhankelijk van de leeftijd, op een lijst met vooraanmeldingen laten plaatsen of aanmelden voor onze
school. U ontvangt bij beiden een bevestiging.

Hoe gaat het aanmelden op onze school?
Kinderen kunnen pas op school worden toegelaten vanaf de dag dat zij vier jaar worden. Vanaf de
geboorte tot 3 jaar kunnen ouders hun interesse voor onze school wel kenbaar maken door het doen
van een vooraanmelding en het maken van een afspraak voor een rondleiding. We mogen op dat
moment echter nog geen toelatingsbeslissing nemen omdat op jongere leeftijd nog niet kan worden
ingeschat of extra ondersteuning nodig is in het kader van passend onderwijs. Het kind wordt dan op
een lijst met vooraanmeldingen geplaatst. Een vooraanmelding wordt niet automatisch een
aanmelding. Daaraan voorafgaand ontvangt u het intakeformulier en volgt er mogelijk een
intakegesprek met een MT-lid.
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Stap 2: Intake
Intakeformulier
Wanneer uw kind op onze lijst met vooraanmeldingen staat en rond de 3,5 jaar oud is, ontvangt u
van ons het wenpakket. In het wenpakket vindt u het intakeformulier. In dit formulier wordt gekeken
naar de onderwijsbehoefte van uw kind. We vragen u het formulier volledig en naar waarheid in te
vullen. Wanneer uit het intakeformulier naar voren komt dat uw kind extra ondersteuning nodig
heeft zullen wij u uitnodigen voor een intakegesprek.

Het intakegesprek
Tijdens het intakegesprek wordt gesproken over de (onderwijs)behoeften van uw kind. De vragen
tijdens het intakegesprek en op het formulier betreffen onderwerpen als; gezinssamenstelling, de
gezondheid en eigenschappen van uw kind. Daarnaast ontvangen we graag een tekening die uw kind
heeft gemaakt. Op grond van alle relevante informatie beslist de schoolleider of de school het kind
kan toelaten en de juiste onderwijsondersteuning kan bieden. Kan dat niet, dan gaan wij op zoek
gaan naar een andere, passende school. In het laatste geval geeft de schoolleider op basis van dit
onderzoek een advies aan de ouders.

Stap 3: Toelating en inschrijving
Definitieve inschrijving
Indien aan alle aanmeld- en toelatingscriteria is voldaan kunnen wij uw kind definitief inschrijven. We
zijn dan bijvoorbeeld in staat om de eventuele extra ondersteuning die een kind nodig heeft, te
bieden. De ouders ontvangen een bewijs van inschrijving.

Tijdelijke inschrijving
Het is ook mogelijk dat bij de intake blijkt dat de ondersteuning door de school niet geboden kan
worden. Er wordt dan onderzocht welke school binnen het S(B)O dit wel kan bieden. Er wordt een
onderwijsondersteuner ingeschakeld en er vindt een bespreking plaats in het Multi Disciplinair Team
van het samenwerkingsverband. Op basis van deze bespreking en nader onderzoek kan een
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) tot het S(B)O worden afgegeven. De school van aanmelding vraagt
de TLV aan. Dit is dus niet de verantwoordelijkheid van ouders. Ouders worden wel actief in dit
proces betrokken. Kinderen mogen door ouders ook direct worden aangemeld bij het speciaal (basis)
onderwijs. Daarbij kijkt de school-conform de procedure van regulier onderwijs- of voldoen kan
worden aan de onderwijsbehoefte. Inschrijven kan echter pas als het SWV een TLV heeft afgegeven.
Het SWV moet dus altijd worden ingeschakeld als een kind wordt aangemeld bij het S(B)O.
Als er voor uw kind niet binnen de formele termijn (een periode van 10 weken) om de
toelaatbaarheid te bepalen een passende onderwijsplek is gevonden, dan kan uw kind tijdelijk bij ons
op school worden geplaatst. Dit valt onder onze zorgplicht.

Tussentijds overstappen
De schoolbesturen in Amersfoort hebben onderling de afspraak dat leerlingen in principe tussentijds
niet mogen wisselen van school. Wisselen kan in principe alleen per nieuw schooljaar, tenzij er
sprake is van een verhuizing naar een andere wijk binnen Amersfoort of vanuit een andere plaats
naar Amersfoort. In een enkel geval kan van deze regeling afgeweken worden, maar alleen als beide
schoolleiders van mening zijn dat het in het directe belang van de leerling is om tussentijds van
school te wisselen. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat de vorige school niet kan voorzien in de
onderwijsbehoefte van de leerling, terwijl de nieuwe school dat wel kan.
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Ons aanmeldings- en toelatingsbeleid ziet er in stroomschema zo uit:

Rondleiding

Aanmelding
leerling

0-3 jaar

4-12 jaar

Intakegesprek
rond 3,5 jaar

Contact vorige
school of
voorschool

Toelaatbaar?

Ja

Nee

St. Joseph
voorkeurschool?

Plaatsing

Bevesting
plaatsing naar
ouders

Ja

Nee

Wenpakket:
wenafspraak en
intakeformulier
voor inschrijving

Zorgplicht gaat in

Einde procedure,
ouders zoeken
andere school
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Instroom 4-jarigen
In de weken voorafgaand aan hun vierde verjaardag kunnen de kinderen twee of drie keer per week
een dag (of ochtend) wennen, in totaal maximaal vijf dagen. Vanaf de vierde verjaardag gaan de
leerlingen in principe dagelijks naar school. Het MT neemt een paar maanden voor de vierde
verjaardag van uw kind contact met u op om samen te bepalen wat voor uw kind de beste manier is
om te wennen op school.
N.B: Wanneer leerlingen op onze school starten, moeten zij zindelijk zijn (mits er sprake is van een
aandoening/ziekte o.i.d.

Kennismaken
Ongeveer twee weken nadat uw kind bij ons op school gestart is, is er een contactmoment tussen de
leerkracht en u. De leerkracht neemt hiervoor het initiatief. Tijdens dit gesprek kunt u met elkaar
kennismaken en eventuele vragen stellen.
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