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Inschrijven van nieuwe leerlingen 
 

Aanmeldingsprocedure. 
 
De school informeert iedere ouder/ verzorger, die een leerling aanmeldt  

• over de grondslag en doelstelling van de school, zoals deze omschreven staat 
in de statuten van de Vereniging en uitgewerkt in het schoolplan; 

• en wat dit betekent  voor leerlingen, leerkrachten en ouders in de dagelijkse 
schoolsituatie en schoolorganisatie. 

NB:  
In het aanmeldingsgesprek informeert de school de ouders/verzorgers over de 
consequenties van de identiteit met betrekking tot de wijze waarop men met elkaar 
omgaat en activiteiten als 

• het bijwonen van de godsdienstlessen 

• meedoen aan (voorbereidingen) van kerst -  en paasvieringen 
De school behandelt de aanmelding op grond van de toelatingscriteria. 
 

Toelatingscriteria: 

 
1. Een leerling kan pas tot de school worden toegelaten wanneer:  

• de leerling voldoet aan de wettelijke eisen met betrekking tot het 
ingeschreven staan op een basisschool; 

• de ouders schriftelijk instemmen met grondslag en doelstelling van de 
school, dan wel schriftelijk verklaren grondslag en doelstelling van de 
school te respecteren. 

2. Een al op een andere basisschool ingeschreven leerling wordt niet gedurende 
het schooljaar toegelaten, tenzij er sprake is van gewichtige omstandigheden. 
Hierbij denken wij aan: 

• identiteitsproblemen; 

• gedragsproblemen; 

• ontwikkelingsproblemen; 

• problemen met (ouders van) een andere leerling; 

• verhuizing. 
In voorkomende gevallen wordt hierover beslist door de directies van de 
scholen. Komen de directies niet tot een bevredigende oplossing, dan beslist 
het bevoegd gezag na ouders/verzorgers en directies van de betreffende 
scholen gehoord te hebben. 
De inschrijving van een al op een andere basisschool ingeschreven leerling is 
voorlopig. Deze inschrijving wordt pas definitief nadat van de betreffende 
basisschool het onderwijskundig rapport en het bewijs van uitschrijving is 
ontvangen.  
 

Binnen een week moeten de in- en uitschrijving tussen scholen geregeld 

zijn! (Eis WPO) 

 
NB:  
Op het, door de ouders/verzorgers te ondertekenen inschrijfformulier wordt dit 
expliciet vermeld. 
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3. Een leerling die op grond van onaanvaardbaar gedrag verwijderd is van één 
van de scholen van de Vereniging, wordt in beginsel niet tot een andere 
school van de Vereniging toegelaten. 

 

Administratief: 

 
Inschrijving van een leerling gebeurt door middel van een standaard inschrijfformulier 
(zie bijlage). 
 

Op de eerste dag dat de leerling de school bezoekt wordt hij/zij ingeschreven 

in het administratieprogramma (ESIS). Een leerling wordt ingeschreven met 

ingang van de dag, waarop de leerling de school bezoekt. (Eis van de WPO/ 

Bron) 
 

Leerlingen die bij aanvang van het nieuwe schooljaar (na de zomervakantie)  

voor het eerst de school bezoeken, worden per 1 augustus van dat jaar 

ingeschreven op school en in ESIS. (eis van de WPO/ Bron). 

Opm. deze leerling is dus vier jaar op de eerste schooldag. 
 
 
 

Uitschrijven van een leerling 
 
Een leerling wordt uitgeschreven wanneer: 

• de leerling is ingeschreven op een school voor voortgezet onderwijs; 

• de leerling is ingeschreven op een andere basisschool of school voor 
speciaal basisonderwijs; 

en van deze school bericht van inschrijving is ontvangen. 
 

Een leerling wordt ook uitgeschreven 

• aan het eind van het schooljaar waarin hij de leeftijd van 14 jaar bereikt 

• wanneer hij wordt verwijderd 
 
 

Administratief: 
 
Over een leerling die wordt uitgeschreven wordt een onderwijskundig rapport, dan 
wel een standaardadviesformulier (wanneer het  leerlingen van groep 8 betreft) 
opgemaakt. 
Rapport en/ of formulier worden verzonden/meegegeven naar de ontvangende 
school. 
Afschrift hiervan wordt aan de ouders van de leerling verstrekt. 
 

De uitschrijfdatum is de laatste dag waarop de school is bezocht. (Eis van de 

WPO/ Bron). 

Een leerling, die wordt uitgeschreven na de laatste schooldag van het 

schooljaar, krijgt als uitschrijfdatum de laatste schooldag van het schooljaar 

31 juli mee. (Eis WPO/ Bron). 

Deze maatregel voorkomt dat leerling ergens niet staat ingeschreven. 
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Verwijderen van een leerling 
 
Er kunnen zich gewichtige redenen voordoen op grond waarvan het bevoegd 
gezag, de belangen van de betrokken school en die van de betrokken leerling 
afwegend, in redelijkheid tot het besluit kan komen een leerling definitief van 
school te verwijderen. 
Gewichtige redenen als ontwikkelingsproblemen, gedragsproblemen, problemen 
met de ouders van de leerling of identiteitsproblemen (zie verwijderingcriteria). 
NB: 
1. Het verwijderen van een leerling op grond van ontwikkelingsproblemen of 

ernstige leerachterstanden is, wettelijk gezien, alleen mogelijk aan het eind 
van het schooljaar. 

2. De school heeft, voordat de procedure voor verwijdering van een leerling 
wordt opgestart, andere maatregelen, als waarschuwing en schorsing en  
zoals beschreven staan in het schoolveiligheidsplan, zorgvuldig toegepast. 

 
 
Procedure voor het verwijderen van een leerling 
 
1. De directeur legt het bevoegd gezag  een voorstel tot verwijdering van een 

leerling voor. 
2. Het bevoegd gezag hoort leerkracht en interne begeleider van de leerling. 
3. Het bevoegd gezag voert overleg met de ouders/ verzorgers van de leerling 

en formuleert een voorgenomen besluit tot verwijdering van de leerling. 
4. Het bevoegd gezag  nodigt de ouders/ verzorgers schriftelijk uit voor een 

gesprek en/of verweer. 
5. Het bevoegd gezag  formuleert een definitief besluit tot verwijdering van de 

leerling. en zendt hiervan een afschrift naar de inspectie en 
leerplichtambtenaar van de betreffende gemeente. 

6. Het bevoegd gezag probeert gedurende een tijdvak van maximaal 8 weken 
een andere basisschool voor de leerling te vinden. 

7. De directeur zorgt er voor dat bij overgang naar een andere school, een 
onderwijskundig rapport opgesteld wordt. 

 
 
Verwijderingcriteria: 
 
1. Een leerling kan verwijderd worden indien hij zich gedraagt in strijd met de 

grondslag en de doelstelling van de school. 
2. Een leerling kan verwijderd worden indien de leerling ontwikkelingsproblemen 

heeft, die zo ernstig zijn dat de school niet in staat is om de daarvoor 
noodzakelijke hulp en begeleiding te bieden en handhaving van deze leerling 
schadelijk is voor de school. 

3. Een leerling kan verwijderd worden als zijn gedrag zodanige gevolgen heeft dat 
bij herhaling de rust en de veiligheid van andere leerlingen in gevaar komt en de 
goede voortgang van het onderwijs blijvend verstoord wordt. 

4. Een leerling kan verwijderd worden indien het gedrag van één der ouders een 
ernstige verstoring van de rust en de veiligheid op school tot gevolg heeft. 

 
Bijlage: inschrijfformulier 
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logo van de school 

 

 

Inschrijfformulier leerling 
 

Persoonsgegevens1 Adresgegevens 

BSN nummer2   Postcode  

Roepnaam   Straatnaam  

Voorna(a)m(en) 
 

 Huisnummer 
 toevoe 

ging 
 

   Plaats  

Voorvoegsel   Gemeente  

Achternaam   Nationaliteit 1  

Geslacht O M  O V  Nationaliteit 2  

Geboortedatum   In Nederland sinds  

Geboorteplaats     

Geboorteland     

 
 

Gezinssituatie Voorschoolse historie  
  

Eén-ouder-gezin O Ja  O Nee  Peuterspeelzaal 
 

sinds: 

Gezinssamenstelling 
(bv V-M-Z-D) 

  Kinderopvang 
 

sinds: 

Gezindte 

PC RK 
 VVE programma O Ja  O Nee 

Moslim Hindoe 

Jehova     

Thuistaal     

Opvangadres 
 
 
 

   

Telefoon     

Woont in COA O Ja  O Nee    

Woont in tehuis O Ja  O Nee    

 
 

                                                           
1 Wij vragen u goed op te letten op de spelling van de naam van het kind. De naam moet precies 

zo geschreven zijn als in het bevolkingsregister. Dat is belangrijk, omdat de namen in onze 
administratie daarmee worden vergeleken in een geautomatiseerde uitwisseling met de overheid. 

 
2  Een kopie van één van de volgende documenten toevoegen: 
• Het document Kennisgeving BSN nummer van de  Belastingdienst, of 
• Een paspoort van het kind, of 

• Eigen identiteitskaart van het kind, of 
• Een uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie  of 
• Kopie van de zorgpas (mits daarop het BSN nummer staat genoteerd). 
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Medische informatie Indicaties en verwijzingen3 

Zorgverzekeraar   LGF indicatie  O Ja  O Nee 

Polisnummer    Indicatiedatum  

WA verzekering O Ja  O Nee  Indicatienummer  

Huisarts   Einddatum  

Telefoon arts   Onderwijsoort 
indicatie 

 

Medicijngebruik   PCL O Ja  O Nee 

Diagnose   RVC O Ja  O Nee 

Medische info     

 
Persoonsgegevens verzorger 1  

Voornaam   Postcode  

Voorletters   Straatnaam  

Voorvoegsel(s)   Huisnummer  toevoeging  

Achternaam   Plaatsnaam  

Relatie tot leerling           Gemeente  

Geslacht O M  O V  Telefoon  
Geheim  

ja nee 

Geboortedatum   Mobiel  
Geheim  

ja Nee 

Geboorteland   Noodtelefoon  

Nationaliteit   E-mail  

Burg. Staat   Opleiding  

Vluchtelingenstatus O Ja  O Nee  Beroep  

   Gezindte PC RK Moslim 

    Hindoe Jehova  

 

Persoonsgegevens verzorger 2  

Voornaam   Postcode  

Voorletters   Straatnaam  

Voorvoegsel(s)   Huisnummer  toevoeging  

Achternaam   Plaatsnaam  

Relatie tot leerling           Gemeente  

Geslacht O M  O V  Telefoon  
Geheim 

ja nee 

Geboortedatum   Mobiel  
Geheim 

ja nee 

Geboorteland   E-mail  

Nationaliteit   Opleiding  

Burg. Staat   Beroep  

Vluchtelingenstatus O Ja  O Nee  Gezindte PC RK Moslim 

    Hindoe Jehova  

                                                           
3 kopie indicatieformulier bijvoegen 
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Inschrijving      Overige gegevens 

Eerste schooldag   
Is het kind door een 
instantie onderzocht? 

O Ja  O 
Nee 
 

Vorige school    Soort onderzoek 

 
 
 
 

Telefoonnummer 
vorige school 

    

Soort school   
Geeft u ons toestemming 
om de onderzoeksgegevens 
op te vragen? 

O Ja  O 
Nee 
 

 

NB DE INSCHRIJVING VAN …………………………………………………………………………….(NAAM LEERLING) IS 

VOORLOPIG EN WORDT PAS DEFINITIEF NA ONTVANGST VAN HET UITSCHRIJFFORMULIER EN EEN POSITIEVE 

BEOORDELING  VAN HET ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT VAN DE HUIDIGE SCHOOL.4 
 
 
 

Ondergetekenden verklaren 
• dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en dat hun kind niet staat ingeschreven bij 

een andere school 
• de grondslag en doelstelling van de school, zoals omschreven in de schoolgids, te 

onderschrijven dan wel te respecteren 
• wel/geen bezwaar te hebben tegen plaatsing van beeldmateriaal van hun kind op 

website of in nieuwsbrieven of andere schoolgerelateerde documenten 

• wel / geen toestemming te verlenen tot het, indien nodig,  toedienen van medicijnen 
als kinderparacetamol, sinaspril, puffer e.d. of zalven als betadine, arnica , prikweg, 
nestosyl   

• wel/geen toestemming te verlenen tot het opvragen van gegevens bij 
peuterspeelzaal, kinderopvang of vve – programma 

• wel/geen toestemming te verlenen tot het meerijden van hun kind in een auto van 
een andere ouder/verzorger bij excursies of andere schoolactiviteiten 

 
 
 
  
 

O Ouder 1 / O Verzorger 1 / O Voogd 1         O Ouder 2 / O Verzorger 2 / Voogd 2                

 
Datum 
 
 
Plaats 
 
 
Handtekening 
 
 
 

 
Datum 
 
 
Plaats 
 
 
Handtekening 
 
 

 

 

                                                           
4 deze opmerking is alleen van toepassing indien uw kind op dit moment al een 
basisschool bezoekt 


