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OBS De Singel is onderdeel van OBO-wbr  

Aanmelden en inschrijven 
Wij zijn als openbare basisschool voornemend om iedere leerling welkom te heten op onze school. Vanaf 3 

jaar nodigen wij ouders/verzorgers dan ook graag uit om zich aan te melden en een bezoek te brengen aan 

onze school. De procedure met betrekking tot aanmelden en inschrijven is hieronder beschreven.  

De beschrijving hieronder is een compacte versie van het beleidsdocument. Het volledige beleidsdocument 

met betrekking tot toelating, aanmelding en inschrijving is op te vragen bij de directie. 

Aanmelden  
Op onze website staat een aanmeldingsformulier die kan worden ingevuld door ouders/verzorgers. 

Wanneer wij deze hebben ontvangen nodigen wij jullie graag uit voor een rondleiding bij ons op school.  

Het is goed om te weten dat de basisschool waar de eerste aanmelding wordt gedaan ook de zorgplicht 

heeft. Deze school is dan ook verplicht te helpen met het zoeken naar een juiste plek voor jullie kind, ook 

als dat niet op de school van aanmelden is. Om deze reden vragen wij hiernaar in het gesprek. 

Onderzoeksperiode 

Op het moment van aanmelden start onze onderzoeksperiode van 6 weken, welke eventueel kan worden 

verlengd met 4 weken. In deze periode onderzoeken wij of er een geschikte plek is bij ons op school. 

Hiervoor gaan wij in gesprek met ouders/verzorgers en nemen wij eventueel contact op met organisaties 

zoals de peuteropvang of andere specialisten. Voor dit laatste vragen wij direct toestemming op het 

aanmeldformulier. 

Inschrijven 

Wanneer er geen bijzonderheden zijn ontvangen de ouders/verzorgers een link naar het inschrijfformulier 

op onze website om de leerling definitief in te schrijven. Deze gegevens worden vervolgens verwerkt in het 

leerlingvolgsysteem van onze school. Ongeveer 6 weken voorafgaand aan de eerste schooldag neemt de 

kwaliteitscoördinator van de onderbouw contact met jullie op voor een afspraak om de laatste zaken te 

bespreken voor een goede start bij ons op school. Op dit moment worden ook de wendagen afgesproken. 

Mocht uit de onderzoeksperiode blijken dat wij geen geschikte plek kunnen bieden bij ons op school, gaan 

wij in overleg zoeken naar een geschikte plek. Doordat wij deze zorgplicht hebben ondersteunen wij hierin. 

De eerste schooldag 

Op de dag dat de leerling 4 jaar wordt is ook de eerste schooldag. Valt deze dag in een vakantie, dan is de 

eerste dag na de vakantie. Valt deze dag in de laatste twee weken voor de zomervakantie, dan zal de eerste 

schooldag ná de zomervakantie zijn. 

Toelatingsbeleid 
Wij streven uiteraard naar een plekje voor ieder kind op onze school. Er zijn echter drie uitzonderingen 

waardoor het in enkele gevallen voor kan komen dat wij niet tot inschrijven overgaan, namelijk; 

1. De school kan niet voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van het kind. 

2. De groep waarin het kind moet komen is vol. 

3. Er dreigt een ernstige verstoring van de rust en orde. 

In alle gevallen zullen wij in overleg met ouders/verzorgers samen op zoek gaan naar een geschikte plek, in 

eerste instantie op een van de andere scholen binnen onze stichting.  


