Het aanmelden van een kind op een basisschool
binnen het samenwerkingsverband Oost Achterhoek
Een informatieve brief voor ouders die hun zoon of dochter aan gaan melden bij een basisschool.

Beste ouder,
Als u deze brief krijgt staat u vlak voor het moment dat u uw 3 jarige zoon of dochter aan gaat melden bij een
basisschool. Rond die aanmelding gelden een aantal wettelijke regels waar we u in deze brief over informeren.
Die regels komen voort uit de Wet op Passend Onderwijs. Deze wet is geschreven om er voor te zorgen dat alle
kinderen een goed en passend onderwijsaanbod krijgen en daarvoor ook de passende onderwijsplek krijgen.
Om deze gedachte te realiseren zijn alle scholen aangesloten op een samenwerkingsverband Passend
Onderwijs. De samenwerkingsverbanden zijn zo ingericht, dat ze gelijk lopen met de grenzen van één of
meerdere gemeenten.
U woont in de gemeente Aalten, Winterswijk of Oost Gelre. Deze drie gemeenten samen vormen het
werkgebied van het samenwerkingsverband Oost Achterhoek. Alle scholen binnen deze drie gemeenten zijn bij
het samenwerkingsverband Oost Achterhoek aangesloten. Deze brief komt eveneens uit dat
samenwerkingsverband. Wilt u meer weten over wat dat samenwerkingsverband zoal doet dan verwijzen we
graag naar de website van samenwerkingsverband Oost Achterhoek: www.swvoostachterhoek.nl.
Alle instellingen die kinderen opvangen of begeleiden in de leeftijd tot 4 jaar (peuterspeelzalen,
kinderdagverblijven, Yunio e.a.) werken intensief samen met medewerkers van dat samenwerkingsverband.

De aanmelding
Over het aanmelden van uw zoon of dochter op een basisschool schrijft de Wet op Passend Onderwijs het
volgende:
- u kunt die aanmelding doen vanaf het moment dat uw kind 3 jaar is,
- de aanmelding gebeurt schriftelijk,
- de basisschool die de aanmelding binnen krijgt moet die aanmelding in behandeling nemen,
- de school heeft 6 weken de tijd om te beoordelen of er extra aandacht en ondersteuning geboden
moet worden en of die school die ondersteuning zelf kan bieden. Als dat niet mogelijk is, krijgt u van
school een schriftelijk bericht met de redenen waarom dat niet mogelijk is. Tevens heeft de school
(het schoolbestuur) de plicht om samen met ouders een andere passende onderwijsplek te
vinden. Binnen de wet staat dat de school ‘zorgplicht’ heeft.
Deze vier richtlijnen vragen om goede afspraken zowel naar ouders, als naar scholen en voorschoolse
instellingen. In onderstaande kopjes worden deze punten verder uitgewerkt.

Een schriftelijke aanmelding vanaf 3 jaar
De aanmeldleeftijd vanaf 3 jaar regelt de wet. Het kind hoeft niet op het moment dat het drie wordt,
aangemeld te worden. Dat kan prima later in het derde levensjaar. Als ouders echter graag willen dat hun zoon
of dochter vanaf vier jaar een onderwijsplek gaat bezoeken, dan moeten ze uiterlijk 10 weken voordat hun kind
4 wordt, de aanmelding hebben gedaan.
Om die aanmelding ook werkelijk schriftelijk binnen te krijgen gebruiken de scholen binnen het
samenwerkingsverband een aanmeldformulier.
U krijgt het aanmeldformulier en deze brief van de leidsters van de voorschoolse instelling tijdens het
driejarigengesprek, maar u kunt ze ook vinden op de website van de school van uw keuze of op de site van het
samenwerkingsverband Oost Achterhoek. Ouders waarvan het kind geen voorschoolse instelling bezoekt,
kunnen de informatie ook van de medewerker van Yunio 0-4 (Consultatiebureau) krijgen.
U vult het aanmeldformulier in en overhandigt het aan de directeur van de basisschool. De directeur tekent
voor de ontvangst van het formulier en maakt voor u een kopie van het door hem getekende
aanmeldformulier. Op de datum van ontvangst begint de termijn van 6 weken die de school heeft om te
beoordelen of die basisschool de passende onderwijsplek voor uw zoon of dochter is. Tussen de datum van uw

inlevering en de datum van ontvangst mogen niet meer dan drie werkdagen zitten.

De school moet de aanmelding in behandeling nemen.
Alle aanmeldingen worden door school in behandeling genomen. In verreweg de meeste aanmeldingen zal de
plaatsing van een kind geen enkel probleem zijn. De school kan het aanbod prima verzorgen en u krijgt bericht
dat de leerling ingeschreven gaat worden.
Het is aan te raden voor ouders die een zoon of dochter hebben waarvan bekend is, dat het kind extra
aandacht en ondersteuning nodig heeft om zich voor de aanmelding goed te informeren over de
mogelijkheden van een school. U leest daarover op de site van de school. De school heeft een
SchoolOndersteuningsProfiel geschreven en daarin beschrijft ze haar ondersteuningsmogelijkheden.
Het is verstandig om de school te bezoeken en via het gesprek de mogelijkheden van de school verder te
verkennen. Dit is een informatief gesprek en de school kan naar aanleiding van dit gesprek geen uitspraak doen
of ze kan plaatsen of niet. Dat gebeurt pas na het inleveren van het aanmeldformulier.

School heeft 6 weken de tijd om te beoordelen of ze de leerling kunnen plaatsen.
De directeur van de basisschool gaat met ouders in gesprek en onderzoekt (als daar sprake van is) de
onderwijsbehoeften van het aangemelde kind. Er wordt instemming gevraagd om contact te zoeken met de
voorschoolse instelling (als die bezocht is) en indien akkoord worden de ontwikkelingsgegevens opgevraagd.
In het gesprek wordt ook gekeken naar andere schriftelijke informatie of naar instanties die bij kunnen dragen
om te komen tot een zo helder mogelijk beeld van de ondersteuningsbehoefte van de aangemelde leerling.
In principe heeft de school zes weken de tijd om te onderzoeken en om tot een passende onderwijsplek te
komen. Deze periode kan met vier weken verlengd worden als er informatie opgevraagd is en die is nog niet
binnen. Als de periode van onderzoek verlengd wordt, stelt school de ouders daarvan schriftelijk op de hoogte.
Ouders zijn volgens de wet niet verplicht om de gevraagde informatie aan te leveren. Het is echter voor
kinderen zeer belangrijk om in één keer op de goede onderwijsplek terecht te komen en daar draagt een goede
overdracht van informatie in belangrijke mate aan bij.

Melden op drie-jarige leeftijd kan heel vroeg zijn!
In de aanmeldingsstappen zoals hierboven besproken, kan een ongewenst en nadelig effect voor sommige
kinderen zitten. Dan gaat het om kinderen waarvan al vroeg is gesignaleerd dat er iets bijzonders is met hun
ontwikkeling. Als deze kinderen vroeg in het derde levensjaar aangemeld zouden worden, dan moet school op
dat moment beslissen of ze kan plaatsen of dat er een andere onderwijsplek gewenst is. Die beslissing kun je
beter later in het derde levensjaar nemen, want kinderen ontwikkelen zich op die leeftijd vaak heel sterk met
soms onverwachte sprongen.
Op de leeftijd van drie jaar en zeven maanden kan veel beter ingeschat worden of voor dat kind de aansluiting
op de basisschool de juiste stap is.
Het samenwerkingsverband adviseert ouders en school om voor kinderen met al vroeg gesignaleerde
ondersteuningsbehoeften wat later in het derde levensjaar de aanmelding te doen.
Dat staat niet dwars op de wettelijke rechten van ouders! Als ze op drie jaar willen aanmelden, dan gebeurt
dat. De directeur van de school kan dan met ouders in gesprek gaan om de optie voor het aanhouden van de
aanmelding te bespreken.
Dat ‘aanhouden van de aanmelding’ betekent het volgende:
. ouders vullen het aanmeldformulier in en geven dat op school af,
. ouders en directeur gaan met elkaar in gesprek en gezamenlijk maken ze de afspraak om de
aanmelding niet meteen op te pakken maar op een later afgesproken moment in het derde
levensjaar van het aangemelde kind. De directeur vult niet de ontvangstdatum in, maar samen met
ouders wordt het vak in het aanmeldformulier Het aanhouden van de aanmelding ingevuld. Deze
mogelijkheid kan alleen gebruikt worden als ouders akkoord zijn en mee onder tekenen.
. de directeur heeft zich verplicht tot het in behandeling nemen van de aanmelding op de
overeengekomen datum. Dan gaan ook de wettelijke termijnen voor onderzoek in.
. uiterste datum zou de leeftijd van drie jaar en zeven maanden moeten zijn. Later kan en mag, maar
dan komt de start in het onderwijs op vierjarige leeftijd mogelijk iets in de knel.

Wat als school niet plaatst?
Als de directeur van de school tot de conclusie komt dat zijn of haar school niet het gevraagde aanbod kan
bieden, krijgen ouders daar schriftelijk bericht van. In die brief staan ook de redenen waarom men tot dat
besluit is gekomen. Ouders kunnen daartegen in verweer gaan en bezwaar aantekenen.
Veelal zal het echter de uitkomst zijn van een zorgvuldig en gezamenlijk proces en moet er verder gekeken
worden. De basisschool waar de leerling gemeld is heeft de plicht om samen met ouders te zoeken naar een
andere passende onderwijsplaats.
Dat kunnen ouders en directeur samen doen.
Daar kan ook het samenwerkingsverband Oost Achterhoek een rol spelen. Binnen dat samenwerkingsverband
is een commissie actief die de taak heeft om voor kinderen de juiste onderwijsplek te vinden. Ze werken onder
de naam van het ZorgAdvies- en Toewijzings Team (Z.A.T.T.).
De school kan aanmelden voor een bespreking en vragen om een advies. Als het gaat om een onderwijsplaats
in het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs is het Z.A.T.T. de commissie die die plaatsen toewijst. Op de
site van s.w.v. Oost Achterhoek staat onder het tabblad ouders uitgebreide informatie over de werkwijze van
het Z.A.T.T.
Op de site van het samenwerkingsverband vindt u ook een stroomschema met daarin stapsgewijs de route
voor een aanmelding.

Verdere vragen
We gaan er vanuit dat u uw vragen bespreekt met de directeur van de school waar u uw zoon of dochter
aanmeldt of van plan bent dat te gaan doen.
Mocht u echter met vragen blijven zitten of misschien aanvullende informatie willen hebben dan is er binnen
het samenwerkingsverband Oost Achterhoek een Regionaal AanmeldPunt (R.A.P.) ingericht waar u contact
mee op kunt nemen. Dat kan via de mail rap@swvoostachterhoek.nl of via de telefoon 0543-512593.

We spreken de wens uit, dat we alle kinderen in onze regio vanuit een goede samenwerking en afstemming
tussen ouders, school en samenwerkingsverband op een voor het kind juiste onderwijsplaats krijgen
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