De aanmelding van nieuwe leerlingen
Aanmelding van jonge leerlingen:
De aanmelding van een leerling gaat als volgt: als u belangstelling heeft voor onze school, kunt u bellen voor een
afspraak. Andjanie Ramlal en/of Agneta Tuijl van de administratie staan u graag te woord. De schoolgids vindt u
digitaal op de site. Tijdens het gesprek heeft u gelegenheid tot het stellen van vragen en u krijgt een rondleiding
door het gebouw. Na afloop van dit gesprek ontvangt u het voorlopige aanmeldingsformulier. Omdat het
belangrijk is dat dit formulier correct en volledig wordt ingevuld, wordt dit formulier met u doorgenomen en
ontvangt u, wanneer u dat wilt, een papieren versie van de schoolgids. Wanneer u uw kind inschrijft is het ook
van belang, dat u een kopie van het Burgerservicenummer meestuurt (kopie paspoort of zorgpas). Wanneer alles
binnen is, ontvangt u een bewijs van voorlopige inschrijving. De Waterwilg hanteert een voorlopige plaatsing.
Meestal zijn kinderen heel jong als zij worden aangemeld en is de school op dat moment nog niet in staat om te
bepalen of zij het kind op vierjarige leeftijd een passende onderwijsplek kunnen bieden. Om dat te kunnen
bepalen, zijn ouders een belangrijke bron van informatie voor ons. Wij sturen u daarom drie maanden voordat
uw kind vier jaar wordt, een vragenlijst toe met het verzoek deze zo snel mogelijk ingevuld aan ons te
retourneren. De vragen hebben betrekking op de voorschoolse ontwikkeling. Ook zullen wij u vragen of er
informatie van de voorschoolse periode, bijvoorbeeld van het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal,
beschikbaar is. Na ontvangst van de gevraagde informatie neemt de school binnen zes weken een besluit over
plaatsing. Mocht dit besluit binnen zes weken niet genomen kunnen worden, dan kan de school de termijn om
een besluit te nemen met vier weken verlengen. Bij de meeste aanmeldingen zal het kind geplaatst kunnen
worden. Indien de school meent dat de ondersteuning niet op De Waterwilg geboden kan worden of vindt dat het
kind extra ondersteuning nodig heeft, zorgt de school dat het kind op een andere school geplaatst kan worden. In
dat traject werken ouders en school intensief samen om te komen tot een goede plaatsing. Het
samenwerkingsverband wordt betrokken bij dit traject als blijkt dat extra ondersteuning (arrangement of speciale
lesplaats) nodig is. Het bestuur van de school heeft dan zorgplicht. Het niet of onjuist vermelden of doorgeven
van relevante zaken kan leiden tot weigering van de leerling. Indien na plaatsing blijkt, dat de verstrekte
gegevens onjuist of onvolledig zijn, kan de school overgaan tot verwijdering van de leerling.
Bij het indelen van de nieuwe leerlingen wordt er gelet op geboortedatum, geslacht en zorgbehoefte om de
klassen zo evenwichtig mogelijk in te delen. Wij houden rekening met eventuele broertjes en zusjes op school.
De school heeft in het verleden gemerkt dat het indelen van broertjes en zusjes bij elkaar in de klas de
ontwikkeling van kinderen in de weg kan zitten. Dit is tevens het geval bij vriendjes of vriendinnetjes. Het heeft
de voorkeur om deze leerlingen niet bij elkaar in te delen. Leerlingen die na 10 juni 2017 jarig zijn, worden pas
in het schooljaar 2017-2018 verwacht en ingedeeld. Zij wennen op het centrale wenmoment, samen met de
leerlingen die in juli en augustus jarig zijn.

Aanmelding oudere leerlingen (ouder dan 4 jaar)
Ook voor deze leerlingen geldt dat De Waterwilg u een schoolgids toestuurt. Eveneens wordt er een afspraak
gemaakt voor een gesprek. Besluit u voor De Waterwilg te kiezen dan vragen wij aan u het Onderwijskundig
Rapport op te vragen van de huidige school. Wij nemen contact op met de school van herkomst en het kan zijn
dat wij uw kind uitnodigen om een ochtend mee te draaien. Hierbij zal de intern begeleider een observatie en
indien nodig, aanvullend onderzoek doen. Deze procedure volgen wij, daar wij onze nieuwe oudere leerling zo
goed en adequaat mogelijk willen opvangen in onze school. Pas na ontvangst van het Onderwijskundige Rapport

(OKR) besluiten wij over de aanname. Uiteraard moet het aanmeldingsformulier volledig en naar waarheid zijn
ingevuld. Ook als uw geloofsovertuiging niet katholiek is, zijn uw kinderen bij ons op school welkom. Het is wel
zo dat uw kind binnen schoolverband altijd met de specifiek katholieke aspecten kennis zal maken.
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Een kind wordt aangemeld via het voorlopige aanmeldingsformulier. Het voorlopige
aanmeldingsformulier moet correct en waarheidsgetrouw worden ingevuld.
Een kopie van het Burgerservicenummer moet worden bijgevoegd bij het aanmeldingsformulier. Dit is
een wettelijke verplichting. Drie maanden voor de schoolstart ontvangen ouders die hun kind hebben
aangemeld een vragenformulier. Dit vragenformulier moet correct en waarheidsgetrouw worden
ingevuld. Daarna stelt de school vast of zij het kind een passende onderwijsplek kan bieden, in dat geval
wordt het kind aangenomen.
Het kan zijn, dat een kind niet toegelaten wordt wanneer er specifieke problemen zijn, waardoor
plaatsing op een andere school dan het reguliere basis.onderwijs in het belang van de ontwikkeling van
het kind beter is.
Het kan zijn, dat een leerling niet wordt toegelaten wanneer voor een betreffend schooljaar het
vastgestelde maximum aantal leerlingen is bereikt. Het maximum aantal leerlingen is in overleg met de
MR afgesproken.
Wanneer een leerling wordt aangenomen, ontvangen de ouders een bewijs van inschrijving.
Voor elk kind uit het gezin geldt dezelfde aannameprocedure.
Ouders met kinderen die reeds op De Waterwilg zitten, zullen door middel van berichtgeving in de
Nieuwsbrief worden geïnformeerd dat zij de overige kinderen van het gezin tijdig moeten aanmelden.
De inschrijving blijft de verantwoordelijkheid van de ouders.
Ouders met kinderen op De Waterwilg hebben niet automatisch recht van plaatsing voor overige
kinderen van het gezin.
Op grond van een Onderwijskundig Rapport (OKR) en overleg met de vertrekkende school van een
oudere leerling kan een leerling worden aangenomen of niet.

De aanname van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met ingang van het
schooljaar 2014-2015 is het Passend Onderwijs ingevoerd. Met Passend Onderwijs streven wij ernaar dat zoveel
mogelijk leerlingen regulier onderwijs volgen. Mocht blijken dat de
school hiertoe zonder verdere hulp niet in staat is, dan wordt in samenspraak met de ouder voor advies contact
opgenomen met de LOA (Lokale Ondersteunings Adviseur). Deze is werkzaam voor
het samenwerkingsverband. Samen wordt gekeken naar de onderwijsbehoeften van het kind en
wordt naar mogelijkheden gezocht om het kind zo goed mogelijk te ondersteunen/begeleiden.
Mocht het kind meer hulp nodig hebben dan de basisondersteuning voorschrijft, dan zal samen
met de ouders een zorgarrangement worden aangevraagd. Het aanvragen van een zorgarrangement richt zich op
ondersteuning op maat op de reguliere basisschool of op een speciale lesplaats
in het Speciaal (basis) Onderwijs. Voor de clusters 1 en 2 wordt dit anders geregeld.
De begeleiding voor kinderen met visuele beperkingen (Cluster 1) blijft bestaan in de huidige vorm.
Opening project techniek en wetenschap Het onderwijs in cluster 2 is bedoeld voor kinderen met een auditieve
en/of communicatieve beperking. De cluster 2-scholen vallen niet onder een samenwerkingsverband, maar
werken wel samen met de samenwerkingsverbanden passend onderwijs om de ondersteuning aan leerlingen
met een auditieve en/of communicatie beperking goed te kunnen realiseren.
Graag verwijzen wij u naar Hoofdstuk 4 voor een meer uitvoerige uitleg over Passend Onderwijs.

