
Aanmeldprocedure Prs. Julianaschool – ‘s Heerenbroek 
 
Omschrijving: 
Kennismaking - Gesprek op school, uitleg procedure, waar staat  
  de Prs. Julianaschool voor, TOM-school, Gezonde school,  
  beantwoorden vragen van ouders en rondleiding door de school. 
Aanmelding - De ouders leveren het aanmeldingsformulier in uiterlijk 12  
  weken voor het bereiken van de 4 jarige leeftijd 
Inschrijving - Definitieve inschrijving van de leerling. School heeft hierover 
  contact gehad met de ouders, na inlevering van het   
  aanmeldingsformulier. De inschrijving kan uiterlijk definitief zijn 
  3 maanden na inlevering van het aanmeldingsformulier. 
 
1.  Ouders nemen contact met de Prs. Julianaschool  op voor kennismaking. 
2.   Ouders kunnen informatiepakket ontvangen als ze dat willen. Meeste ouders 
 hebben e.e.a. al op de site gelezen. 
3.   Vertegenwoordiger van de school maakt afspraak met ouders, voert 
 kennismakingsgesprek en bespreekt deze procedure. Ouders ontvangen 
 hierbij recente nieuwsbrieven. Tevens : Formulier voor lidmaatschap 
 schoolvereniging Iris. 
4.   Ouders vullen het aanmeldingsformulier in als het kind 3 jaar en 8 maanden 
 oud is. Inlevering uiterlijk als kind 3 jaar en 9 maanden oud is. 
5.   Vertegenwoordiger van de school bekijkt het ingeleverde formulier en indien 
 nodig overlegt hij met IB’er en/of directeur: Beoordeling of we het kind een 
 passend onderwijsarrangement kunnen bieden.  
 Kan de school voorzien in de ondersteuningsvraag van de leerling? Bij twijfel 
 team hierbij betrekken. 
6.   Contact wordt gelegd  met de peuterschool of kinderdagverblijf om een beter 
 beeld van het kind te krijgen ( met toestemming ouders)  
7.   Bij positief besluit: Ouders worden geïnformeerd en inschrijving volgt. Het 
 inschrijfformulier wordt aan de ouders overhandigd  
 Tijdpad: 10 weken voor bereiken 4 jarige leeftijd 
8.   Bij negatief besluit: op zoek naar een andere basisschool samen met de ouders 
 Nog 10 weken om dat te regelen. 
9.  Voor broertjes/zusjes van zittende leerlingen geldt in principe dezelfde 
 procedure. Wel worden de ouders regelmatig gevraagd via de nieuwsbrief om 
 kind (voorlopig) aan te melden, om te weten op hoeveel leerlingen je kunt 
 rekenen met het oog op de formatie. 
 Om dezelfde reden hanteren we de grenzen van 12 en 10 weken voor het vier 
 jaar worden soepel.   
 
 
  


