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Procedure aanmelding scholen SKOD 
 

 

Algemeen 

 

De basisscholen van SKOD heten nieuwe leerlingen van harte welkom! Wij staan 

in principe open voor alle kinderen van vier t/m twaalf jaar. U bepaalt zelf waar u 

uw kind aanmeldt.  

 

Op het moment dat uw kind 4 jaar oud is mag hij of zij naar de basisschool. 

Na de vijfde verjaardag van uw zoon of dochter is uw kind leerplichtig. 

 

De komst van nieuwe leerlingen verloopt volgens een aantal stappen. Die worden 

hierna toegelicht.  

 

Hoewel wij proberen ieder kind te plaatsen, lukt dit vanwege de grootte van de 

school en de groep niet altijd. Een aanmelding geeft niet automatisch een 

garantie op plaatsing. Die garantie heeft u pas, wanneer u bericht ontvangt dat 

uw kind is ingeschreven.  
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Stap 1: Informatie vinden over de school 

U kunt op diverse manieren informatie krijgen over onze scholen: 

 

1. Tijdens een kennismakingsgesprek of rondleiding (samen met uw kind). Met 

elke school kunt u een afspraak maken voor een informatief gesprek.  

2. Tijdens een evt. open dag. Deze wordt vooraf aangekondigd. 

3. Via de website van de scholen en/of SKOD. 

4. Via andere ouders: vraag hen gerust hoe zij onze scholen ervaren. 

5. Via de website van de Inspectie voor het Onderwijs kunt u onze 

inspectierapporten bekijken. 

 

Stap 2: Aanmelding: wees op tijd  

Het opgeven van uw kind gaat via het aanmeldformulier. 

U kunt dit formulier verkrijgen: 

• Na afloop van de kennismaking/rondleiding  

• Tijdens de open dag 

• Via de website van de school en/of  SKOD 

• Bij de school 

 

Wij vragen u vriendelijk om uw kind zo spoedig mogelijk aan te melden. Dat kan 

vanaf het moment dat uw kind 3 jaar oud is.  

We vragen u op het formulier specifieke omstandigheden (medisch of sociaal –

emotioneel) die van belang zijn aan te geven.  

De school waar uw kind is aangemeld voor toelating, heeft zorgplicht. Dat houdt 

in dat de school verplicht is om uw zoon of dochter een passend 

onderwijsaanbod te bieden binnen één van de scholen van het regionaal 

samenwerkingsverband Breda en omstreken.   

 

Stap 3: Het aanmeldformulier en de beoordeling  

Lever het ingevulde aanmeldformulier in of stuur het per post naar de school van 

uw keuze.  
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Stappen na ontvangst: 

 Een ontvangen aanmeldformulier wordt meteen doorgegeven aan de 

 administratie en/of directeur. U krijgt binnen 10 werkdagen een

 ontvangstbevestiging. 

 

• Het is mogelijk dat een school een dusdanig groot aantal leerlingen heeft 

dat nieuwe leerlingen in beperkte mate worden toegelaten. De regel is dat 

eerst kinderen geplaatst worden van ouders die al één of meerdere 

kinderen op school hebben.  Daarna worden kinderen toegelaten die al, 

indien aanwezig, gebruik maken van een peutervoorziening van Eskadee 

behorend bij de betreffende school. Op basis van de leerlingaantallen en 

de criteria uit het aannamebeleid bepaalt de directie of er plaats is voor uw 

kind.  

 
•  Wij beoordelen in het kader van passend onderwijs of uw zoon/dochter 

 wellicht extra ondersteuning nodig heeft en of onze school deze 

 kan bieden. Hiervoor hebben wij zes weken de tijd. Deze periode kan met 

 vier weken worden verlengd.  Als de school de ondersteuning niet zelf kan 

 bieden en aangeeft dat uw kind het beste naar een andere school kan 

 gaan, moet de school ervoor zorgen dat een andere school wordt 

 gevonden binnen één van de scholen van het regionaal 

samenwerkingsverband Breda en omstreken.   Uiteraard wordt u daarbij 

betrokken. 

 
•     U krijgt uiterlijk vier maanden1 voordat uw kind de school gaat bezoeken 

 schriftelijk bericht van het definitieve besluit van plaatsing.  

 

Stap 4: Het intakegesprek 

Uiterlijk 6 weken voordat uw kind gaat starten ontvangt u een brief van de 

school waarin u hoort in welke groep2 uw kind wordt geplaatst en wie de 

groepsleerkrachten zijn3.  

 

                                                             
 
2 Bij plaatsing in een bepaalde groep wordt rekening gehouden met de groepsgrootte, de verdeling jongens/meisjes in een groep, de 
verdeling tussen jongste en oudste kleuters, de aanwezigheid van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte en de voorkeur van ouders. 
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Bij deze brief ontvangt u ook een vragenlijst met het verzoek deze in te vullen. 

De ouders wordt gevraagd een afspraak te maken met de groepsleerkracht. 

Tijdens dit intakegesprek gaan we aan de hand van de vragenlijst na hoe uw 

kind zich vanaf de geboorte heeft ontwikkeld. Ook evt. informatie van de 

peuterspeelzaal of kinderopvang die wij hebben ontvangen, komt aan de orde.  

 

5 Stap 5: Oefenperiode voor uw kind 

Het is mogelijk om uw kind alvast te laten wennen aan de school. Tijdens het 

intakegesprek worden hierover afspraken gemaakt met de groepsleerkracht. 

Oefenen kan gedurende maximaal 5 dagdelen4.  

 

Kinderen die 4 jaar worden, mogen na de oefenperiode, op de dag van hun  

verjaardag voor het eerst op school komen.  
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Bijlage: Criteria aanname leerlingen 

 

SKOD vindt keuzevrijheid voor ouders van groot belang. Daarnaast is ook de 

kwaliteit van onderwijs uiteraard een erg belangrijk uitgangspunt. Beide punten 

komen samen bij het aannamebeleid: we kijken per school hoe er goed 

onderwijs kan worden gegeven en wat dit betekent voor de groepsgrootte. 

 

Getalsmatige begrenzing 

Bij instroom en plaatsing houden we rekening met de getalsmatige begrenzing 

van het aantal leerlingen per groep. We kunnen per groep 25 leerlingen 

aannemen. Bij zijinstroom kan dit nog eventueel groeien naar maximaal 30 

leerlingen. Richtlijnen per school: 

• Elsenhof: van elk leerjaar 1 groep: 25 leerlingen 

• Zonzeel: van elk leerjaar 1 groep: 25 leerlingen 

• De Zeggewijzer: van elk leerjaar 1 groep: 25 leerlingen 

• De Lage Weide: van elk leerjaar 2 groepen: 50 leerlingen 

• De Stuifhoek: van elk leerjaar 1,5 groepen: 38 leerlingen 

• Den Duin: van elk leerjaar 1 groep: 25 leerlingen 

 

De instroom bekijken we per maand. Als we tegen de getalsmatige begrenzing 

aan gaan lopen, stellen wij een beperkt aantal plaatsen per maand beschikbaar 

om zo geen onderscheid te maken op basis van de maand waarin een kind is 

geboren. 

 

Regels5 en volgorde bij plaatsing van leerlingen:  

1. Een kind dat al een broertje of zusje op school heeft, krijgt voorrang voor 

toelating tot onze school – mits tijdig aangemeld.  

2. Een kind dat al gebruik maakt van een peutervoorziening van Eskadee, 

behorende bij de school van uw keuze, krijgt voorrang voor toelating tot 

onze school. 

3. Een kind uit de dorpskern waar de school staat krijgt voorrang tot 

toelating. 

                                                             
5 De directie van de school en/of het bestuur van SKOD kan in bijzondere gevallen en omstandigheden afwijken van de 

toelatingsprocedure.  

 


