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Obs Klinkenborg, pastorieweg , 9995 PM Kantens obsklinkenborg@lauwerseneems.nl 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers,  

 

Hartelijk dank voor jullie belangstelling voor onze school. Wij hopen dat jullie een goede indruk 

hebben gekregen.  

Als jullie je zoon of dochter bij ons willen aanmelden, dan kan dat via dit aanmeldingsformulier. Dit 

formulier kan weer ingeleverd worden op school.  

Wij maken verschil tussen een aanmelding en een inschrijving. Na een aanmelding gaan wij 

vaststellen en onderzoeken of wij kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van kinderen. 

Hier hoort een gesprek met jullie als ouders bij, maar ook contact met eerdere ‘schoolse’ 

voorzieningen. Denk aan de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf. Wanneer kinderen geplaatst 

kunnen worden, vragen we jullie om het inschrijfformulier in te vullen. Voor nu hebben wij dus enkel 

een aantal contactgegevens nodig.  

In verreweg de meeste situaties zal het zo zijn dat we na aanmelding over gaan op inschrijving. Er 

kunnen echter omstandigheden zijn die maken dat onze school niet de meest passende plek is. 

Samen kijken we dan naar andere mogelijkheden.  

Voor de volledigheid voegen wij een bijlage toe aan dit aanmeldingsformulier. Hierop is te lezen hoe 

wij in het onderwijs werken m.b.t. de procedures rondom toelating.  

Wij werken op basis van vertrouwen en gaan er vanuit dat het formulier naar waarheid wordt 

ingevuld. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, maar als er nog vragen zijn, laat 

het ons dan vooral even weten. 

 

Hartelijke groet, 

Laurà Gerards 

Directeur obs Klinkenborg, Kantens 
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Gegevens leerling  

Naam : ____________________________________________________________________________ 

Geslacht:  ☐ Meisje ☐ Jongen  

Geboortedatum:_____________________________________________________________________ 

Straat en huisnummer:________________________________________________________________ 

Postcode:__________________________________________________________________________ 

Woonplaats:________________________________________________________________________  

 

Gegevens ouders/verzorgers 

Naam ouder 1:_____________________________________________________________________ 

Telefoonnummer:__________________________________________________________________ 

 E-mailadres:_______________________________________________________________________  

Naam ouder 2:_____________________________________________________________________ 

Telefoonnummer:__________________________________________________________________ 

E-mailadres:_______________________________________________________________________ 

 

Gegevens vorig onderwijs-opvang  

Heeft uw kind een peuterspeelzaal bezocht?  ☐Nee ☐ Ja  

Zo ja, naam en plaats: _______________________________________________________________ 

Heeft uw kind een kinderdagverblijf bezocht? ☐ Nee ☐ Ja  

Zo ja, naam en plaats:________________________________________________________________  

Staat uw kind momenteel ingeschreven op een andere school? ☐ Nee ☐ Ja  

Zo ja, naam en plaats:________________________________________________________________ 

Mogen wij contact opnemen met bovenstaande organisatie(s)? ☐ nee  ☐ Ja 

 

Informatie over benodigde extra ondersteuning (indien van toepassing)  

 
 
 
 
 

 

Ondertekening ouders/verzorgers 

Ouder/verzorger 1: 
 
 
 
 

Ouder/verzorger 2: 
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Procedure voor toelating:  

• Er kan een aanmelding worden gedaan naar aanleiding van een bezoek, rondleiding of open dag.  

• Na het invullen van het aanmeldingsformulier zal er een gesprek met ouders/verzorgers plaatsvinden. In de 

praktijk kan dit ook al tijdens de kennismaking/rondleiding zijn.  

• Kinderen kunnen aangemeld worden wanneer zij drie jaar oud zijn. Nadat kinderen bij ons zijn aangemeld, 

gaan wij onderzoeken of we op onze school een passende plek kunnen bieden.  

• Wat houdt dit ‘onderzoek’ eigenlijk in? Na een gesprek met jullie als ouders/verzorgers en een gesprek met 

de peuterspeelzaal, het kinderendagverblijf of de oude school, kijken wij of wij kunnen voldoen aan de 

ondersteuningsbehoefte van kinderen. Om kinderen een ‘goede start’ te kunnen bieden op de basisschool is 

het voor ons belangrijk om vooraf dit contact te hebben. Zo weten we waar kinderen goed in zijn, maar ook 

waar ze nog wat extra hulp bij nodig hebben. Kunnen wij geven wat nodig is? Zo ja, dan gaan we over tot 

inschrijving. Dit zal in verreweg de meeste situaties het geval zijn. Er kunnen echter omstandigheden zijn die 

maken dat onze school niet de juiste is. Samen zullen we dan kijken naar andere mogelijkheden.  

• Voor het contact opnemen met de voorschoolse voorziening vragen wij uiteraard jullie toestemming.  

• De inschrijving is definitief na ondertekening door de directeur van de school. Ouders/verzorgers worden 
hier uiteraard over geïnformeerd.  

 

 

Beslissing over toelating: 

• Wanneer kinderen bij ons zijn aangemeld, zullen we binnen zes weken beslissen over het al dan niet 

overgaan tot inschrijving. Wanneer het niet lukt om ons onderzoek binnen zes weken af te ronden, dan worden 

jullie hierover als ouders geïnformeerd. We spreken dan een nieuwe termijn af, die uiterlijk vier weken later 

mag zijn, waarbinnen de beslissing genomen zal worden.  

• Wanneer er wordt besloten tot ‘niet toelaten’, zullen we dit gemotiveerd en per aangetekende brief met 

jullie als ouders/verzorgers delen. Bij een dergelijke beslissing houdt de directeur enerzijds rekening met het 

schoolbelang en anderzijds met het belang van de betreffende leerling.  

• Mocht de school aangeven geen passende plek te kunnen bieden, dan kunnen jullie als ouders/verzorgers 

gedurende zes weken na ontvangst schriftelijk bezwaar maken. Wanneer dit het geval is, zal er altijd een 

gesprek volgen. Binnen vier weken na binnenkomst van het bezwaar moet er een besluit worden genomen. Dit 

besluit kan door de onafhankelijke Klachtencommissie, Commissie Rechten van de Mens en de burgerlijke 

rechter worden aangevochten.  

• Mocht er binnen tien weken geen besluit zijn genomen rondom de aanmelding, dan wordt de leerling tijdelijk 

ingeschreven op de school van aanmelding, tenzij het kind nog op een andere school staat ingeschreven. 

Mocht de toelating alsnog worden geweigerd dan volgt alsnog uitschrijving (art.40 lid 7 WPO).  

• Mocht er sprake zijn van een afwijzing na aanmelding, dan gaan wij als school samen met jullie als 

ouders/verzorgers op zoek naar een passende plek. Dit is een onderdeel van onze zorgplicht. 

 

 

 

 

 

 

 

Voor toelating op onze school geldt de bovenstaande procedure op basis van wettelijke regels afgesproken binnen Passend Onderwijs in onze provincie. Voor 

meer informatie over toelaten is er een Protocol opgesteld dat geldt voor alle scholen van Schoolbestuur L&E. 


