
 

 

Aannamebeleid  

Nieuwe leerlingen  
Leerlingen die nog 3 jaar moeten worden, worden bij de administratie aangemeld. Een 
aanmelding betekent niet automatisch een inschrijving. Inschrijving volgt pas als de 
leerlingen 3 jaar zijn geworden middels een inschrijfkaart en een kopie van het BSN. 
Inschrijving wordt in een later stadium bepaald aangezien er rekening gehouden moet 
worden met de aantallen. De school is vol als het (gewogen) leerlingenaantal een 
ruimtebehoefte genereert die groter is dan de school aankan.  

Ouders/verzorgers kunnen ervoor kiezen hun kind op de wachtlijst te laten plaatsen als de 
groep vol is.  

Wanneer ouders hun kind(eren) aanmelden bij de basisschool, zal de administratie vast 
vragen of zij ook al nagedacht hebben over de kinderopvang, buitenschoolse opvang.  

Hoe is de procedure voor u: 

- U kunt op gesprek als u geïnteresseerd bent in De Werf, als de school 
voor uw kind. U krijgt dan een gesprek met de directeur van de school.  

- In de maand dat uw kind 3 jaar wordt, ontvangt u per mail een uitnodiging 
voor een intakegesprek. Dit gesprek is met de Intern begeleider 

- Bij 3.5 jaar ontvangt u per mail een intakeformulier, die u ingevuld retour 
kunt mailen.  

- Bij 3.9 jaar neemt de leerkracht telefonisch contact met u op voor een 
eerste kennismaking en de planning van de wendagen. 

- Bij kinderen die bij Freekids De Werf zitten, wordt met 3.9 jaar een warme 
overdracht gepland tussen de pedagogisch medewerker, Intern 
Begeleider en de leerkracht, na toestemming van de ouders.  

Uw kind wordt 4 jaar  

Uw kind mag naar school vanaf de dag dat het 4 jaar is. Voor die tijd mag uw kind 
maximaal 10 dagdelen wennen en vindt er een intakegesprek plaats. Hieronder volgen de 
afspraken rondom nieuwe kleuters:  

-    Kleuters hebben, voor ze 4 jaar worden, het recht om maximaal 10 dagdelen in hun 
toekomstige groep te komen kijken/ wennen. Er wordt ca. 6 weken van te voren, een 
afspraak gepland door de leerkracht met de ouder en het kind. Dan kunnen het kind 
en de ouder rustig de nieuwe omgeving verkennen en vragen stellen aan de nieuwe 
leerkracht. In de we(e)k)en) voordat uw kind 4 jaar wordt, worden de wenochtenden 
gepland.  

-    Kinderen die na 1 juni en voor 1 september 4 jaar worden zullen direct na de  
 zomervakantie starten. Ook in de laatste week voor de kerstvakantie       
 starten er geen wenochtenden.   

-  Kinderen die in juni/juli vier jaar worden, starten hun schoolloopbaan na de       
 zomervakantie.  



 

Leerplicht 

Uw kind is leerplichtig met ingang van de eerste dag van de maand, die volgt op de maand 
dat uw kind 5 jaar wordt. Soms is een volledige schoolweek te lang voor jonge kinderen. 
Ouders van een vijfjarige kleuter mogen in goed overleg met de directie hun kind 
maximaal 5 uur per week thuishouden. Mocht dit niet genoeg blijken te zijn, dan mag de 
directie nog vijf extra uren vrijstelling geven. De volledige afspraken hierover kunt u lezen 
in het leerplicht reglement.  

Als uw kind extra/specifieke ondersteuning nodig heeft  
Wanneer uw kind schriftelijk is aangemeld bij De Werf en u weet al dat uw kind 
extra/specifieke ondersteuning nodig heeft, bespreekt u dit met de intern begeleider van De 
Werf. De intern begeleider van de school nodigt u dan uit voor een gesprek. De school 
onderzoekt of zij de benodigde ondersteuning zelf kan bieden, eventueel met extra 
ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband. Hierbij is het ondersteuningsprofiel van de 
school het uitgangspunt. Het ondersteuningsprofiel kunt u opvragen bij de directeur van de 
school, vindt u in de schoolgids of op website van de school. Wanneer de school de 
ondersteuning zelf kan bieden, plaatst zij uw zoon of dochter op de school.  
De school heeft zorgplicht. Dat betekent, dat wanneer zij inschat dat zij deze 
extra/specifieke ondersteuning niet zelf kan bieden, zij in overleg met u op zoek gaat naar 
een school die vanuit het ondersteuningsprofiel deze extra zorg wél kan bieden. Dat kan 
een reguliere basisschool zijn of een school voor speciaal (basis)onderwijs. De school heeft 
dan 6 weken de tijd om te beslissen of zij uw kind toelaat. Soms heeft de school meer 
informatie nodig om dit goed te beoordelen. De school kan daarvoor om extra informatie 
vragen bij de ouders. De periode kan eenmaal met 4 weken worden verlengd.  
Samen met u wil de school op zoek naar de plek waar uw kind zich het beste kan 
ontwikkelen.  

Nieuwkomers  
De Kernschool is de Eerste Opvang Nieuwkomers in het basisonderwijs in Zaanstad. Alle 
kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar die rechtstreeks vanuit het buitenland komen en nog 
geen Nederlands spreken, worden op de Kernschool geplaatst. De Kernschool is een  
stedelijke voorziening van de gemeente Zaanstad voor basisscholen van alle 
denominaties.  

Let op: voordat u uw kind inschrijft op de Kernschool, moet de reguliere school al bekend 
zijn. Met andere woorden:  

1- Eerst gaat u naar de buurtschool van uw keuze.  
2- Deze registreert uw kind als toekomstig leerling.  
3- Daarna gaat uw kind naar de Kernschool indien er plaats is om in één tot anderhalf jaar  
de Nederlandse taal (en andere vakken) te leren.  

4- Na deze periode stroomt uw kind in op de reguliere basisschool.  

Leerlingen die zijn verhuisd of tussentijds willen overstappen  
Ouders die willen overstappen naar De Werf leggen contact met de directeur. 
De intern begeleider wint informatie in over de leerling. Er wordt naar eventuele zorg 
gekeken. Als er zorg nodig is omtrent de eventuele nieuwe leerling, wordt er verder 
gekeken naar de groepsdynamiek en of de juiste zorg geboden kan worden op De Werf. 
De directie en de IB-er bepalen of de leerling wel of niet wordt geplaatst.  

 



 

 

Algemene afspraken  
Groepen worden in principe niet groter dan 30 leerlingen.  

We streven naar twee vaste instroommomenten vanaf groep 2. Dit geldt voor leerlingen 
die tussentijds instromen. Na de kerstvakantie en na de zomervakantie.  

Broertjes en zusjes hebben altijd voorrang. Het is wel van belang dat ouders/verzorgers 
hun kinderen op tijd aanmelden bij de administratie van de school.  

Nadat de broertjes en zusjes zijn ingeschreven, schrijven we kinderen in op volgorde van 
aanmelding.  

Van groep 2 naar groep 3  
In de loop van groep 2 gaan we er vanuit dat de doorgaande ontwikkeling van een kind 
gebaat is bij een overgang naar groep 3. Bij vrijwel alle kinderen is dit ook zo. Soms zijn 
kinderen in groep 2 nog zo gericht op spelen en open onderwijssituaties dat de overgang 
naar groep 3 te abrupt is en er geen doorgaande ontwikkeling kan worden gegarandeerd. 
Soms is er ook sprake van specifieke ontwikkelingsproblemen of ontwikkelingsstoornissen. 
We observeren de leerlingen systematisch en maken hiervoor gebruik van de gegevens uit 
ons leerlingvolgsysteem en gegevens uit observatielijsten. Indien we twijfel hebben over de 
overgang van een kind naar groep 3, dan wordt dit rond februari/maart besproken met de 
ouders. De leerkracht en de intern begeleider zijn bij het gesprek aanwezig. Doel van het 
gesprek is de ontwikkeling van het kind met ouders te bespreken en een keuze te maken om 
wel of niet door te stromen naar groep 3. Er kan eventueel een aanvullend onderzoek 
worden gedaan. In de periode mei/juni vindt er dan een tweede gesprek plaats over het wel 
of niet overgaan naar groep 3. De school neemt uiteindelijk de beslissing.  

Overgang na groep 3  
Ook na groep 3 wordt jaarlijks zorgvuldig bekeken hoe een kind gebaat is bij de overgang 
naar de hogere groep. In geval van twijfel hierover zal dit aan de hand van de gegevens uit 
het leerlingvolgsysteem en eventuele andere onderzoeken tijdig met de ouders/verzorgers 
worden besproken. In alle gevallen besluit de school uiteindelijk in welke groep het kind 
geplaatst zal worden. De school blijft er verantwoordelijk voor dat het kind op zijn/haar 
niveau begeleid zal worden, zodat de doorgaande ontwikkeling van het kind gewaarborgd 
blijft. 


