
Aannamebeleid  

 

De WSKO Mariaschool is een katholieke basisschool. Als ouders hun kind aanmelden bij onze school 
gaan we er vanuit dat zij onze katholieke identiteit en het daarmee samenhangend onderwijsaanbod 
onderschrijven. In onze schoolgids kunt u hier meer over lezen. 

Wanneer een leerling wordt aangemeld bij onze school wordt altijd onderzocht wat zijn/haar extra 
onderwijs- en/of ondersteuningsbehoeften zijn voordat de leerling ingeschreven wordt op school. 

Wanneer de school niet kan voldoen aan de onderwijs- en/of ondersteuningsbehoefte van een 
leerling wordt er gezocht naar een passende plek. 

Bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften vindt warme overdracht plaats met de 
voorschoolse voorziening of de vorige school. 

De verantwoordelijkheid voor het aanmeldproces ligt bij de directie en de intern begeleider. In de 
eerste en laatste 4 schoolweken van een schooljaar starten we  in principe geen intakegesprekken of 
plaatsing onderzoeken.  

 

4-jarigen 
Bij de overstap van peuteropvang of kinderdagverblijf naar basisschool is een goede overdracht van 
kindgegevens belangrijk voor elk kind. Het bevordert een soepele overgang naar de basisschool en 
een doorgaande lijn in de ontwikkeling van het kind. 

Voordat het kind de overstap maakt naar de WSKO Mariaschool wordt door de peuteropvang of het 
kinderdagverblijf een overdrachtsdossier ingevuld. Hierin staan vermeld de gegevens van het kind, of 
het kind heeft deelgenomen aan een VVE programma en informatie over de ontwikkeling van het 
kind. Dit overdrachtsdossier wordt door de peuteropvang of het kinderdagverblijf met de ouders 
besproken. Wanneer ouders toestemming hiervoor hebben gegeven, wordt het overdrachtsdossier 
doorgestuurd naar de WSKO Mariaschool. Wanneer een kind extra zorg nodig heeft vindt er ook een 
warme overdracht plaats. Dit is een gesprek tussen de school, ouders en de voorschoolse instelling. 

Wanneer u uw kind heeft aangemeld, ontvangt u ongeveer 5 maanden voor de vierde verjaardag van 
uw kind een intredeformulier. Hierin staan een aantal vragen, die o.a. betrekking hebben op de 
ontwikkeling van uw kind. Ongeveer vier weken voor aanvang wordt er contact met u opgenomen 
om afspraken te maken over de wendagen. In de twee weken voorafgaand aan de verjaardag van uw 
kind, mag het maximaal vijf dagdelen komen wennen. Vanaf het moment dat uw kind vier jaar is, 
mag het dagelijks naar school. 

 

Plaatsing van een leerling van een andere school 
Vanaf 1-08-2018 geldt in Wateringen en Kwintsheul een plaatsingsbeleid. Dit plaatsingsbeleid staat 
op de website van de school. Wanneer een kind aangemeld wordt vanwege een verhuizing o.i.d., 
vindt er eerst een intakegesprek plaats. Na toestemming van de ouder/verzorger wordt er contact 
opgenomen met de moederschool om toetsgegevens op te vragen. Het kan zijn dat wij daarnaast 
een extra screening afnemen, het kind observeren op de huidige school of het kind proef laten 
draaien in de groep. Aan de hand van de bevindingen wordt bepaald of een kind geplaatst kan 
worden. Als het betreffende kind speciale zorg behoeft, wordt vooraf gekeken of deze zorg 
daadwerkelijk geboden kan worden, alvorens het kind daadwerkelijk in te schrijven. De plaatsing 
moet perspectief op vooruitgang bieden. 

 



Criteria voor aanname 
 
Criteria die voor onze school een rol spelen bij het nemen van een plaatsingsbesluit zijn:  

 
 de mate waarin het kind zich nog kan ontwikkelen  

 
 de zwaarte/omvang van de zorgbehoefte van het kind  

 
 het karakter en de grootte van de groep, waarin het kind geplaatst zou moeten 

worden (richtlijn voor een groep is 25-27 leerlingen) 

 
 het aantal kinderen met een extra zorgbehoefte, dat al op school wordt opgevangen  

 
 de grenzen in zorg waar de school mee te maken heeft  
 Iedere groep heeft een verzadigingspunt als het gaat om leerlingenaantal en 

zorgondersteuning op sociaal-emotioneel en cognitief vlak. Dit kan per groep 
verschillend zijn en wordt beoordeeld door de IB-er en directie. Dit verzadigingspunt 
is bepalend voor de toelating van zij-instromers. Zo kunnen we de ontwikkeling en 
zorg voor de hele groep blijven waarborgen.   

 


