
Aanmeldprocedure Optimus Primair Onderwijs op (speciale) basisschool 

 

 

 

 

 

 
 
Benieuwd naar onze school?  

 

U kunt een afspraak maken om kennis te maken en de school te bezichtigen. Ook kunt u aansluiten 

bij de informatieavond en/of open schooldag voor nieuwe ouders in januari. Mocht u kiezen voor 

onze school, dan vindt u hieronder de procedure; 

 

• U meldt uw kind aan met het aanmeldformulier.  

 

• Als er sprake is van zorgvragen, willen we u vragen om tijdig een persoonlijke afspraak met ons 

te maken. We bespreken dan samen welke mogelijkheden wij als school hebben om tegemoet te 

komen aan de zorgvraag en de onderwijsbehoeften van uw kind.  

 

• De aanmelding wordt bekeken. 

 

• Ouders ontvangen een bevestiging van de aanmelding. 

 

• Ouders ontvangen zo'n 4-6 weken voor de 4e verjaardag van het kind een uitnodiging voor een 

intakegesprek en een intakeformulier. 

 

• Ouders sturen het intakeformulier uiterlijk een week voor het gesprek terug naar school. Het 

intakegesprek wordt gehouden met de leerkracht.  (Wanneer er sprake is van zorg, kan directeur 

en/of intern begeleider aansluiten bij het gesprek.)  

 

Doel van het intakegesprek:   

− van begin af aan goed kunnen afstemmen op behoeften van uw kind en eventuele zorg in 

beeld brengen 

− een goede samenwerking creëren met de ouders 

− mogelijkheid om vragen te stellen 

− wenmomenten afspreken 

 

• Het kind kan op de eerste dag na zijn/haar verjaardag instromen.  

 

• De laatste 6 weken van het schooljaar stromen geen kinderen meer in vanwege grote activiteit 

en grootte van de groep 1/2. Deze leerlingen komen na de zomervakantie.  

 

 



• Kinderen die 4 jaar worden in de maand december stromen in januari in vanwege de drukte en 

hectiek in de maand december. 

 

• Maximaal 6 weken na instroom vindt een gesprek plaats tussen ouders en leerkracht over de 

voortgang. 

 

 

Ouders die hun kind bij ons aanmelden, worden geacht loyaal te staan tegenover de missie en de 

visie die de school onderschrijft. 


