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Aanmelding, inschrijving en plaatsing 

Graag verwelkomen wij uw kind op Basisschool ‘t Karregat. Wij begeleiden uw kind acht jaar lang zo 

goed mogelijk bij zijn of haar ontwikkeling. Elk kind is uniek. Elk kind heeft eigen mogelijkheden 

meegekregen. Onze school respecteert de mogelijkheden van het kind en wil het onderwijsaanbod 

daar zo goed mogelijk op laten aansluiten. We gaan uit van een ononderbroken ontwikkeling 

gedurende acht jaren basisonderwijs.  

Basisschool ’t Karregat ressorteert onder het bevoegd gezag van de Stichting Algemeen Toegankelijk 

Onderwijs (salto) te Eindhoven en heeft een algemene grondslag. Dat betekent dat bij toelating geen 

onderscheid wordt gemaakt op basis van de levensbeschouwing, c.q. geloofsovertuiging van de 

aangemelde kinderen en/of hun ouders. Basisschool ‘t Karregat maakt bij de toelating ook geen 

onderscheid naar geslacht, ras en huidskleur, etnische achtergrond, afkomst, sociale status en 

seksuele geaardheid van de aangemelde kinderen en/of hun ouders. In principe is elk kind welkom 

en is Basisschool ‘t Karregat voor elk kind toegankelijk.  De school wil er echter wel voor waken om 

kinderen toe te laten die een onderwijsbehoefte hebben waarin de school niet kan voorzien omdat 

deze de zorgcapaciteit van de school overschrijdt. Op basis hiervan hanteert Basisschool ‘t Karregat 

een aantal criteria bij de afweging of een aangemeld kind ook daadwerkelijk als leerling wordt 

toegelaten (zie kopje Zorg) 

De school onderzoekt vóór het besluit tot al dan niet toelating zorgvuldig in hoeverre de ontwikkeling 

en onderwijsbehoefte van een aangemeld kind past binnen de zorgcapaciteit en onderwijskundige, 

c.q. organisatorische mogelijkheden van de school. 

Wij hanteren een beleid waarbij er maximaal 34 leerlingen in een reguliere klas worden geplaatst. 

Mocht u uw kind aanmelden voor een vol regulier leerjaar, dan kan uw kind op een wachtlijst 

geplaatst worden. Wanneer er een plaats vrij komt, nemen wij contact met u op.  

Wanneer u uw kind wilt aanmelden voor het hoogbegaafdenonderwijs Omnio, kunt u hier meer 

informatie over vinden op http://omnioeindhoven.org/ . 

Aanmelding nieuwe leerlingen voor groep 1 

Indien u informatie wenst over Basisschool ‘t Karregat kunt u een ( telefonische) afspraak maken met 

de onderbouwcoördinator Maria Stortelder. Zij geeft u alle relevante informatie in een map, 

waaronder de schoolkalender. Zij laat u de school zien en tevens kunt u uw vragen aan haar stellen. 

Wanneer u uw kind aanmeldt, dan dient u een verklaring te tekenen dat uw kind bij geen andere 

school staat ingeschreven. Ook dient een kopie van het bewijs waarop het BSN nummer van uw kind 

vermeld staat, bijgevoegd te worden.  

Na de aanmelding kan een intakegesprek met de ouder volgen, waarbij de ontwikkeling van een kind 

in kaart gebracht wordt. 

Voor kinderen die nog geen 4 jaar zijn wordt tevens informatie over het gedrag en de ontwikkeling 

van het kind ingewonnen bij de peuterspeelzaal en/of kinderdagverblijf. Ook volgt er een observatie 

van het kind  in de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf door de IB-er van onze school. 

U mag uw kind aanmelden op onze school op het moment dat uw kind 3 jaar is. Kinderen die worden 

aangemeld voordat ze 3 jaar zijn, krijgen een vooraanmelding en vallen niet onder onze zorgplicht 

totdat ze 3 jaar worden.  
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Kinderen dienen minimaal 10 weken vóór hun start op school aangemeld te zijn. Op deze manier 

kunnen wij rekening houden met wat wenselijk en haalbaar is voor de plaatsing van uw kind.  

Zorg 

Wanneer tijdens de aanmelding blijkt dat uw kind extra zorg nodig heeft, dan wordt uw kind 

uitgebreid besproken in het zorgteam om te bekijken of wij die extra zorg kunnen bieden. U wordt 

als ouders verzocht om alle relevante informatie over het kind bij de aanmelding te verstrekken aan 

school. Het achterhouden van informatie kan ertoe leiden dat Basisschool ‘t Karregat de leerling niet 

aanneemt. De school krijgt 6 weken de tijd om te onderzoeken of wij de zorg en begeleiding aan de 

leerling kunnen bieden. Deze periode mag éénmaal met 4 weken verlengd worden.  

Het zorgteam hanteert bij haar advisering over aanname aan de directeur de volgende grenzen:  

 De zwaarte van de problematiek van de aangemelde leerling in de groep in relatie tot de 

groepsgrootte  

 De leerbaarheid van het kind 

 De veiligheid van leerlingen en leerkrachten 

 Als het gedrag van de leerling een zodanig ernstige verstoring van rust en veiligheid binnen de 

groep (dan wel de school) veroorzaakt, dat het leerproces wordt belemmerd. 

 Als er sprake is van een te lage specifieke deskundigheid binnen het team, waardoor een 

adequate opvang op niet alleen korte, maar ook langere termijn niet mogelijk is. 

 Als de gebouwelijke toerusting onvoldoende blijkt te zijn en niet binnen een redelijke termijn 

aangepast kan worden. 

Wanneer blijkt dat één of meerdere zaken van bovenstaand rijtje van toepassing zijn op de aanname 

van uw kind, dan wordt uw kind niet toegelaten tot onze school. Indien het besluit wordt genomen 

om een aangemeld kind niet als leerling toe te laten, wordt dit door de directeur aan de ouders 

meegedeeld, eerst persoonlijk, vervolgens schriftelijk. Het besluit wordt daarbij helder gemotiveerd. 

Indien een kind niet wordt toegelaten dient Basisschool ‘t Karregat, conform de Wet op de 

Zorgplicht, de ouders aan te bieden om hen te ondersteunen in het vinden van een passend 

alternatief. De school zoekt dan samen met de ouders, zo mogelijk in overleg met het bevoegd gezag 

en de daaronder ressorterende scholen, naar een andere school waar het kind wel toegelaten en 

geplaatst kan worden. Het is uiteraard aan de ouders om te beslissen of zij al dan niet gebruik maken 

van dit aanbod. 

Een variant is de mogelijkheid dat de school, voor aangemelde kinderen met een leerbelemmering, 

c.q. leerbeperking, een onderwijsaanbod samenstelt dat specifiek gericht is op het kind, gebaseerd 

op de zorgcapaciteit en onderwijskundige mogelijkheden van de school. Daarin is dan ook een 

duidelijk ontwikkelingsperspectief voor het kind aangegeven. Vervolgens is het aan de ouders de 

keuze of zij van dit aanbod gebruik willen maken. 

Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong 

Voor leerlingen met een vermoeden van een ontwikkelingsvoorsprong geldt dat, na overleg met de 

ouders, die kinderen pas na 6 weken worden ingedeeld in ofwel groep 1 ofwel 2. Gedurende die 6 

weken worden de leerlingen geobserveerd  m.b.v. onder andere de kleuterobservatielijst van CITO 

om op die manier het juiste niveau te kunnen bepalen. 
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De uiteindelijke beslissing over de aanname en plaatsing van een leerling in een groep wordt 

genomen door de directeur. 

Procedure na aanname leerling 

Voordat uw kind vier jaar wordt, kan hij of zij al vier ochtenden zijn/haar aanstaande groep 

bezoeken. Ongeveer vier weken voor de definitieve plaatsing ontvangt u hierover thuis een kaartje. 

Kinderen die na de start van het nieuwe schooljaar 4 jaar worden, starten op de dag na hun 

verjaardag. Kinderen die tussen de laatste 4 weken van het schooljaar en de start van het nieuwe 

schooljaar  4 jaar worden, starten bij de aanvang van het nieuwe schooljaar. Zij mogen op de 

wisselochtend aan het einde van het schooljaar komen oefenen in hun nieuwe klas. In overleg met 

de groepsleerkracht zijn extra oefenochtenden mogelijk.  

Als een vierjarige eenmaal op school is, zal de groepsleerkracht na ongeveer 6 weken met de ouders 

een afspraak maken voor een huisbezoek. Tijdens dit bezoek zal de leerkracht u vertellen over de 

dagelijkse gang van zaken op school. Eveneens kunt u, als ouder, uw vragen en andere 

gesprekspunten inbrengen. 

Ook zijn er kinderen die, bijvoorbeeld door verhuizing of bijzondere omstandigheden, tussentijds 

binnenstromen. Onze voorkeur gaat er naar uit om een leerling na een vakantie in te laten stromen, 

tenzij er een noodzaak is om de leerling eerder te laten starten.  

Wanneer de leerling wordt aangemeld, wordt er altijd contact opgenomen met de huidige school van 

de leerling. Eerdergenoemde grenzen worden ook in deze situatie gehanteerd indien er sprake is van 

zorgen omtrent de leerling.  

Het is gebruikelijk dat scholen een onderwijskundig rapport sturen wanneer een leerling overstapt 

naar een andere school. 

Indien een leerling tot Basisschool ‘t Karregat wordt toegelaten, beslissen de IB-er en de 

bouwcoördinator, in overleg met de groepsleerkrachten , in welke groep het kind wordt geplaatst. 

Hierin hebben de ouders een adviserende stem. De beslissing ligt bij school. 

Zindelijkheid 

Wij verwachten dat uw kind zindelijk is wanneer het start op onze school. Indien uw kind niet 

zindelijk is, kunnen we uw kind niet plaatsen in een groep. Wij hanteren een zindelijkheidsprotocol: 

 Max. twee keer per week mag er een ongelukje gebeuren. De leerkracht helpt het kind een 

schone (onder)broek aan te trekken. Deze ongelukjes mogen niet langer dan twee maanden 

aanhouden.  

(Het is prettig wanneer het kind van thuis schone kleren bij zich heeft) 

 De leerkracht verschoont geen plas- en poepluiers.  

Mocht het kind nog een luier nodig hebben, moet het zichzelf kunnen verschonen óf de ouders 

moeten het kind te allen tijde komen verschonen.  

Wanneer de ouders gebeld worden door de leerkracht, zijn deze binnen 15 minuten op school.  

 Overige kinderen in de klas mogen géén last ondervinden van de zindelijkheidsproblemen van 

het kind.  
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 Wanneer het kind een medische verklaring heeft voor het zindelijkheidsprobleem, wordt 

gekeken of school de zorg kan bieden die het kind nodig heeft. Hierbij worden bovenstaande 

afspraken ook betrokken.  

 Wanneer het bovenstaande niet realiseerbaar is, wordt van de ouders verwacht het kind thuis te 

houden tot het bovenstaande wél realiseerbaar is. 

 
Wisselen van school 

Bij het verlaten van een school ontvangt u een uitschrijfbericht. Dat bewijs heeft u nodig bij 

aanmelding voor een andere school. Komt uw kind van een andere school, dan moet u het 

uitschrijfbericht overleggen.  

Er wordt een onderwijskundig rapport geschreven over uw kind wanneer uw kind naar een andere 

school gaat. Dit rapport wordt opgestuurd naar de nieuwe school van uw kind.  


