
 

 

 

Protocol aanmelding en intake nieuwe leerlingen 
 

Leerplicht en leerrecht 
Alle leerlingen vanaf vijf jaar moeten in Nederland naar school. De belangrijkste spelregels rond deze  
leerplicht staan in de Leerplichtwet. Deze gaat ervan uit dat de ouder(s)/ verzorger(s) voor twee 
dingen zorgen, nl.: 

 ze schrijven het kind in op één basisschool; 

 ze zorgen ervoor dat de leerlingen naar school gaan. 
De leerplicht begint wanneer uw kind 5 jaar is. Om overbelasting van het jonge kind te voorkomen 
geldt dat leerlingen, die nog niet de leeftijd van zes jaar hebben bereikt, voor ten hoogste vijf uur per 
week, uitgebreid tot maximaal 10 uur per week, een speciale ontheffingsmogelijkheid hebben. Van 
deze speciale ontheffing kunnen ouders/verzorgers alleen gebruik maken na overleg met de 
directeur.  
 
Een en ander staat vermeld in de Leerplichtwet 1969, artikel 13 en 14 (www.rijksoverheid.nl). Via uw 
gemeente kunt u (digitaal) meer informatie opvragen. Wie zich niet aan de regels van de 
Leerplichtwet houdt, maakt zich schuldig aan een strafbaar feit. U kunt dan tot een boete 
veroordeeld worden. 
 
In de regel is het op dit moment zo dat ouder(s)/verzorger(s) hun kind voor de vierde verjaardag 
aanmelden/inschrijven bij een basisschool naar keuze. 

 
In de gemeente Dinkelland worden elk jaar, op de eerste woensdag in maart, de 
ouder(s)/verzorger(s) in de gelegenheid gesteld hun kind(eren) aan te melden voor het 
basisonderwijs. U ontvangt hiervoor bericht via de gemeente Dinkelland. De aanmelding is bestemd 
voor leerlingen die tussen 1 oktober komend schooljaar en 1 oktober het jaar daarop vier jaar 
worden. De wetgever heeft bepaald, dat leerlingen binnen een maand na het bereiken van het vierde 
levensjaar, ingeschreven c.q. toegelaten moeten/kunnen worden tot de basisschool. Zij stromen dan 
in een groep 1 in en volgen het volledige onderwijsaanbod. (Met uitzondering van de leerlingen die 
geboren zijn in juni/juli, zij mogen op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar komen en 
leerlingen die in december geboren zijn mogen in januari starten.) 
 
Binnen de stichting Konot hebben we een afspraak met elkaar gemaakt over het rooster dat de 
leerlingen die als vierjarigen instromen krijgen. Deze leerlingen krijgen gedurende het schooljaar dat 
zij instromen hetzelfde rooster als de groep 1 waar ze bij instromen. 
De toelating van overige leerlingen kan het gehele jaar door op basis van een kennismakingsgesprek 
met de directie van de school. 
 
Procedure aanmelding/instroom nieuwe leerlingen: 
 

 Aanmelding van leerlingen die tussen 1 oktober van een komend schooljaar en 1 oktober van 
het daarop volgend schooljaar vier worden, geschiedt op de daartoe gemeentelijk 
afgesproken dag in het voorjaar. 

 Ouder(s)/verzorger(s) ontvangen in de eerste week dat het kind op school is, een vragenlijst 
over de ontwikkeling van hun kind die ze thuis kunnen invullen.  

 De ouder(s)/verzorger(s) worden voor een intakegesprek met de leraar uitgenodigd, naar 
aanleiding van de reeds thuis ingevulde vragenlijst. 

 Instroomdata en de regels daarvoor worden op tijd aan ouder(s)/verzorger(s) meegedeeld. 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht?ns_campaign=Thema-onderwijs_en_wetenschap&ro_adgrp=Leerplicht&ns_mchannel=sea&ns_source=google&ns_linkname=leerplichtwet&ns_fee=0.00


 
 
 
 
 
 

  

 Op het afgesproken moment stroomt de leerling in groep 1 in en volgt in principe hetzelfde 
rooster als de andere leerlingen in groep 1. Voorafgaand aan de eerste officiële schooldag, 
mag een kind maximaal 10 dagdelen komen om te wennen. 

 Afhankelijk van de ontwikkeling van de leerling wordt aan het einde van het schooljaar door 
school – na overleg met de ouder(s)/verzorger(s)- bepaald of het kind in groep 1 blijft of dat 
het doorstroomt naar groep 2. Bij twijfel is de beslissing van school doorslaggevend. (Het 
besluit leerlingen vanaf hun eerste schooldag een volledig groep 1 rooster te geven, 
verandert niets aan deze praktijk die Konotscholen al veel langer toepassen.) 
NB: als wordt besloten dat een kind, dat in de loop van het schooljaar is ingestroomd in 
groep 1 blijft, betekent dat niet dat het is blijven zitten. Een kleuterperiode duurt voor 
sommige leerlingen twee schooljaren, voor anderen bijna drie. Dat is beide normaal. 

 Leerlingen die gedurende het schooljaar instromen doen zoveel mogelijk gewoon mee met 
de activiteiten die gepland staan voor de rest van de groep, tenzij dat onderwijskundig en 
sociaal-emotioneel gezien niet verantwoord is. 

 
Natuurlijk komt het voor, dat leerlingen tijdens het schooljaar naar een andere basisschool kunnen 
gaan; verhuizing naar een andere plaats is de meest voorkomende reden. De leraar van deze leerling 
maakt dan een onderwijskundig rapport voor de ontvangende basisschool, terwijl de directie deze 
leerling uitschrijft. Deze uitschrijving wordt gemeld aan de ontvangende school. Verder ontvangt de 
“nieuwe” school de administratieve leerlingengegevens. Van de ontvangende school krijgen wij een 
bevestiging van inschrijving en deze bevestiging gaat in de leerlingenadministratie. 
Wordt er tijdens het schooljaar een leerling bij ons aangemeld, dan krijgen wij van de toeleverende 
school alle gegevens omtrent deze leerling (onderwijskundig rapport, bericht van uitschrijving en de 
administratieve gegevens van de leerling). Wij op onze beurt berichten de vorige school dat hun oud-
leerling daadwerkelijk vanaf die datum staat ingeschreven bij onze school.   
 

Speciaal voor basisschool de Meander wordt er jaarlijks een informatieavond georganiseerd voor de 

ouder(s)/verzorger(s). Zij ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. 


