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Aannamebeleid van nieuwe leerlingen op de Dr. Bosschool – versie juli 2020 
 
In dit document kunt u lezen hoe u uw belangstelling voor onze school kunt kenbaar maken en hoe 
vervolgens de aanmelding, toelating en plaatsing verloopt. 
 
Nieuwe aanmeldingen en informatie ochtenden 
De contactpersoon binnen onze school voor nieuwe (kleuter)aanmeldingen is Jolanda de Groot, 
adjunct-directeur en algemeen coördinator. Voor andere, specifieke aanmeldingen kunt u terecht bij 
de directeur Myra Klein Jäger.  
 
Zes keer per jaar wordt er van 9.00 – 10.30 uur een informatieochtend georganiseerd.  Op onze 
website staan de data vermeld. Ouders/verzorgers die belangstelling hebben voor onze school 
kunnen zonder afspraak langskomen. Er wordt informatie over het onderwijs en de Dr. Bosschool 
gegeven. Ook kunnen de ouders een kijkje nemen in de klassen, ze worden door leerlingen van onze 
school rondgeleid.  
 
Belangstellingenregistratie 
Wanneer u belangstelling heeft voor onze school, kunt u uw interesse kenbaar maken door het 
invullen en terugsturen van het belangstellingsformulier dat u op onze website aantreft. Een 
belangstellingsregistratie wordt niet automatisch omgezet in een aanmelding, dat moet u apart doen 
(zie aanmelding)   
 
Aanmelding 
We verzoeken ouders om hun kind vanaf de derde verjaardag aan te melden. Eerder is wettelijk niet 
mogelijk. Zodra uw kind 3 jaar is, sturen wij u het aanmeldingsformulier toe.    
Pas als we dit aanmeldingsformulier ingevuld retour hebben gekregen, staat uw kind bij ons 
aangemeld. Als er sprake is van aanmelding van een kind waarvan vermoed wordt dat extra 
ondersteuning nodig is, gaan we daarover met u in gesprek. Er kan mogelijk een nader onderzoek 
nodig zijn, en er kunnen gegevens worden opgevraagd bij de voorschool of het kinderdagverblijf.  Op 
grond van deze bevindingen besluit de directeur over de toelating.   
Binnen 6 weken na ontvangst van het aanmeldingsformulier wordt u per e-mail geïnformeerd over 
de toelaatbaarheid van uw kind. Deze termijn kan met ten hoogste 4 weken worden verlengd.  
 
Aanmelding van een kind van een andere school 
Aanmelden van een kind van een andere school gaat in overleg met de directeur en intern begeleider 
van de andere school. Als er plek is in de betreffende groep, wordt onderzocht of aan de 
onderwijsbehoeften van de leerling voldaan kan worden. Eventueel kan een dag proefdraaien in de 
nieuwe groep deel uitmaken van het onderzoek.  
Binnen 6 weken en uiterlijk 10 weken na aanmelding wordt de definitieve beslissing genomen of een 
leerling al dan niet kan worden toegelaten.  
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Plaatsingsbeleid  

De Dr. Bosschool is in de eerste plaats een buurtschool, maar ook kinderen uit omliggende wijken 
gaan naar onze school. Of wij leerlingen buiten dit directe bedieningsgebied een plek op onze  
school kunnen bieden, hangt af van het aantal aanmeldingen en toelatingen. Drie keer per jaar, vóór 
1 november, vóór 1 maart en vóór 1 juli (afhankelijk van de geboortedatum van uw kind) gaan we 
over tot definitieve plaatsing van kinderen. De afgelopen jaren konden we alle kinderen, mits tijdig 
aangemeld en toelaatbaar, plaatsen. Ook komend schooljaar verwachten we alle aangemelde 
kinderen te kunnen plaatsen. Mochten er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, dan werkt onze 
school met een voorrangsbeleid.  
 
Voorrangsbeleid 
Om de plaatsing van kinderen in goede banen te leiden werken we met een voorrangsbeleid. 
Kinderen worden op school geplaatst in volgorde van aanmelding en volgens onderstaande 
voorrangsregels: 
 

1. Kinderen die al een broer of zus op onze school hebben, komen bovenaan de voorrangslijst.    
2. Kinderen die binnen het directe bedieningsgebied (postcode 3515 en 3514 in Tuinwijk) van 

de school wonen, worden daarna op de voorrangslijst geplaatst. 
3. Kinderen die in de postcode 3514 (behalve Tuinwijk) wonen worden daarna op de 

voorrangslijst geplaatst.  
4. Kinderen die in de postcode 3511 t/m 3513 wonen worden daarna op de voorranglijst 

geplaatst. 
5. Kinderen die buiten het bedieningsgebied wonen worden daarna op de voorrangslijst 

geplaatst.  
 
Indien een leerling wel toelaatbaar is maar wegens ruimtegebrek niet geplaatst kan worden, 
ontvangen de ouders/verzorgers per email het verzoek om aan te geven of de leerling op de 
voorrangslijst geplaatst moet worden. De plaats op de lijst is door loting en per categorie bepaald.  
 
Aanvulling specifiek voor de Dr. Bosschool 

Kinderen mogen naar school vanaf de dag dat ze 4 jaar worden. Als ze in een hogere groep instromen 
wordt het startmoment in overleg met de ouders bepaald. Vóór die tijd bestaat de mogelijkheid voor 
het kind om te komen wennen. Kleuters kunnen tot vier weken voor de zomervakantie starten in 
groep 1.  
 
Aan de hand van een aantal plaatsingsregels worden de kinderen ingedeeld in de groepen: 

- Als richtlijn houden we aan dat groepen niet kleiner worden dan 20 leerlingen en niet groter 

dan 32 leerlingen. 
- Indien de ondersteuningsbehoefte in een groep groot is, kan besloten worden het aantal te 

maximaliseren op 28 leerlingen. 

- De schoolpopulatie wordt, waar mogelijk, gemengd door de plaatsing van kinderen te 
spreiden over de verschillende groepen (jongen/meisje, broertje/zusje, geboortedatum, 
ondersteuningsbehoefte).  

- Van alle kinderen wordt, indien van toepassing, een schriftelijk verslag gevraagd van het 
kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal.  

- Per aanmelding wordt vastgesteld in welke groep het kind geplaatst wordt.  
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